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Tidigare servicepack  
 

För Pyramid Business Studio version 3.41A  
Innehåller servicepack 03 – 09 (2014-09-12) 

 
 

Detta dokument innehåller de nyheter och korrigeringar som följt med i tidigare servicepack.  
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Krut 
Runtime version – SP03: 1.038.32.144 
Runtime version – SP04: 1.038.42.144 
Runtime version – SP05: 1.038.52.144 
Runtime version – SP06: 1.038.62.144 
Runtime version – SP07: 1.038.72.144 
Runtime version – SP08: 1.038.82.144 
Runtime version – SP09: 1.038.92.144 

Automatiska registerkonverteringar 
Nedan visas endast potentiellt stora registerkonverteringar. 
Arkivrader Lu 11450 (Faktura-/Kvittoarkiv) SP04 
Artiklar Lu 10 SP06 
EDI-Uppdrag Lu 42100 (E-faktura kund) SP04 
EMV Transaktioner Lu 37100 (Kort EMV) SP04 
Företag Lu 20  SP05,SP09 
Inköpsrader Lu 54 SP05 
Kontakter Lu 47 (CRM/Säljstöd) SP07 
Prishistorik LU 47500 SP07 
Projekt Lu 30 SP03, SP04, SP07 
Projektrader Lu 34 SP05,SP06 
Prospekt Lu 49 (CRM/Säljstöd) SP04 
Serinummer Lu 16 (Serienummer/Serviceorder SP07 
Tillv.rader Lu 79 (Materialplanering) SP05 
Webbartiklar Lu 223 (e-line ny) SP08 

Klientinstallationer och övriga installationer 

CRM CONNECT – SP05 
Möjlighet att infoga fält i Excel-mall. 

 CRM CONNECT – SP06  
E-postmeddelande ska som standard sparas som .msg.  

CRM CONNECT – SP07 
Justerad version av CRM Connect, löser problemet med ”extra” delade postlådor. 

F1-HJÄLP – SP05 
Arbetsplatsinstallation måste köras för att aktivera nya funktioner i F1-hjälp. 

MOBILE OFFICE WEB OCH PHONE EDITION SAMT PDA SOLUTIONS – SP05 
Ny version av mwesetup.exe med .Net-programvara måste installeras på webbservern. Den 
nya versionen innehåller bland annat nya ikoner för PDA Solutions. 

PERVASIVE VX – SP05 
Justering av minneshanteringen vid användning av Pervasive VX. 
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PHONE EDITION OCH PDA SOLUTIONS – SP07  
Ny version av mwesetup.exe med .net-programvara måste installeras på webbservern. Den 
nya versionen innehåller bland annat nya ikoner och bilder för PDA Solutions. 

PYRAMIDCALENDAR – SP07 
Installation av PyramidCalendar gick inte självmant över till administratör. 

SÄKERHETSKOMPONENT FÖR OUTLOOK – SP05 
Säkerhetskomponent för Outlook ska väljas då du samtidigt använder inställningar för att 
undvika säkerhetsvarningar ifrån Outlook i Pyramid. Detta kan t.ex. vara kalendersynkning 
och e-post. Säkerhetskomponenten finns nu i arbetsplatsinstallationen. Stöd finns för 
Outlook 2010 och 2013. Läs mer om säkerhetskomponenten i Installationshandboken för 
3.41A, samt om inställningar för Kalendersynkning på www.unikum.se, Kundsupport, 
Artiklar A-Ö. 

XMLOBJECT – SP07 
Installation av XmlObject gick inte självmant över till administratör. 

613 KALENDER – SP07 
Kalendersynkning (Arkiv/Egenskaper/Kalendersynk): 

Möjlighet att synkronisera mot Exchange. Kräver ny arbetsplatsinstallation. 

F1-hjälp 

BRUTNA LÄNKAR I ENGELSK F1-HJÄLP – SP07 
Länkar till F1-hjälp för Materialplanering (Material Planning) och CRM/Säljstöd (CRM) 
fungerade inte korrekt vid inloggning med språk Engelska. Detta har nu justerats. 

E-SÄLJARE/IPAD – SP07  
Nu finns F1-hjälp för e-säljare/iPad app tillgänglig via F1-hjälps navigering.  

ENGELSK F1-HJÄLP – SP05 
F1-hjälp för Redovisning (Accounting), Fakturering (Invoicing), Order/Lager/Inköp  
(Sales/Purchase Orders) och Leverantörsreskontra (Suppliers Ledger) har nu översatts till 
engelska. De engelska hjälpfilerna finns tillgängliga efter installation av hjälpfilspaket 05 
och servicepack 05 vid inloggning med språk Engelska. Notera att arbetsplatsinstallation 
måste köras för att F1-hjälp på engelska ska fungera korrekt.  

ENGELSK F1-HJÄLP – SP06  
F1-hjälp för Materialplanering (Material Planning) har nu översatts till engelska. Hjälpfilen 
finns tillgänglig efter installation av hjälpfilspaket 06 och servicepack 06 vid inloggning med 
språk Engelska.  
Om servicepack 05 inte har installerats, krävs det att arbetsplats-installation körs efter 
installation av servicepack 06. Detta för att F1-hjälp på engelska ska fungera korrekt. 

ENGELSK F1-HJÄLP – SP07  
F1-hjälp för CRM/Säljstöd (CRM) har nu översatts till engelska. Hjälpfilen finns tillgänglig 
efter installation av hjälpfilspaket 07 och servicepack 07 vid inloggning med språk Engelska.  
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Om servicepack 05 inte har installerats, krävs det att arbetsplats-installation körs efter 
installation av servicepack 07. Detta för att F1-hjälp på engelska ska fungera korrekt. 

ENGELSK F1-HJÄLP – SP08  
F1-hjälp för Centraler (Centrals) och Projekt (Projects) har nu översatts till engelska. 
Hjälpfilerna finns tillgängliga efter installation av hjälpfilspaket 08 och servicepack 08 vid 
inloggning med språk Engelska.  
Om servicepack 05 inte har installerats, krävs det att arbetsplats-installation körs efter 
installation av servicepack 08. Detta för att F1-hjälp på engelska ska fungera korrekt. 

LÄNK TILL HANDBÖCKER – SP06  
I F1-hjälps navigering finns nu en länk till handböcker som kan användas som komplement 
till F1-hjälp.  
I de modulers F1-hjälp där en kompletterande handbok finns, har det i pdf-filens 
innehållsförteckning tillkommit en rubrik med hänvisning till var handboken finns 
tillgänglig. 

NYA E-LINE – SP05 
F1-hjälp för Nya e-line finns nu tillgänglig. Observera att detta är en betaversion. Vi arbetar 
vidare med förbättringar inför nästa servicepack. 

PHONE EDITION – SP05 
Ny F1-hjälp för modulen Phone Edition. Denna F1-hjälp når du även direkt via 
mobiltelefonen, under menyvalet System/Hjälp.  

PRISINLÄSNING – SP05 
F1-hjälp är nu helt omarbetad för modulen.  

Grundregister- och System 

?/OM PYRAMID SAMT PBS ADMINISTRATION – SP09 
Via ?/Om Pyramid från Pyramids skrivbord finns det nu möjlighet att se vilken version, 
vilket servicepack samt vilka eventuella tillägg som finns installerade. Fliken Installation och 
fliken Detalj visar detta.  
Vid val Uppdatering/Servicepack i PBS Administration visar numera informationstexten om 
det exempelvis finns tillägg att installera till den installerade versionen. 
På www.unikum.se under Kundsupport, Uppdateringar, Servicepack respektive Arkiv finns 
en checklista samt FAQ. Även i F1-hjälp ”Så använder du F1-hjälp” samt 
Installationshandbok Grund finns uppdaterad information om detta. 

ALLMÄNT – SP06  
Fel 1084 kunde uppstå när flera fakturerade samtidigt. Bättre hantering sker nu vid 
databaslåsningar. 

INFOSTUDIO ALLMÄNT – SP04 
Utskrift från listkontroll kan göras via ikon i menyraden. 
Makrot $EXPRESSION fungerade inte om uttrycket innehöll både datanummer och *. 
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ORDERBLANKETTER – SP06 
Kundtexter av typen Orderblanketter skrevs inte ut på orderblanketterna även om det var 
markerat i blankettsetet. 

SEVESTAT – SP03 
Nu är det möjligt att göra beräkning av statistik även för standardstatistik Kontakter (typ C) i 
severutinen SEVESTAT. 

SNABBSÖK ARTIKLAR – SP05 
Avregistrerade artiklar visas nu inte i snabbsök. 

SNABBSÖK KUNDER – SP05 
Funktionsbehörighet ”Se alla kunder” under Order/Projekt i rutin 874 Behörigheter beaktas 
nu även för Snabbsök kunder. 

711 SETARTIKLAR – SP05 
Benämningen för setartikel har förlängts till 70 tecken. 

711 SETARTIKLAR – SP08 
En ny setartikelrad blir nu debiterbar enligt artikelns egenskaper.  

741JUSTERA PROJEKT – SP06 
Vid byte av momskod räknas även rapporterat inkl moms om. 

715 PRISKAMPANJER – SP04 
Ny funktion som gör det möjligt att styra att en priskampanj INTE ska gälla för vissa kunder. 
Detta sker genom att välja ”Inte lika med” angivet värde för det valda fältet i gruppboxen 
”Gäller endast för kunder/order med”. Funktionen gäller både för kampanjpriser och 
specialprisregler. 

725 LEVERANTÖR – SP07 
Fälten Plusgiro och Bankgiro är nu tillgängliga på fliken Övrigt även om modul 
Giroutbetalning inte är installerad. 

731 BLANKETTER – SP05 
Förändrat så att posterna nu plockas bort när de godkänns. 

740 PRISJUSTERING – SP04 
Drivaren Priskalkyl (LPRI) är omskriven. 

741 JUSTERA PROJEKT – SP07 
Vid byte av momskod räknades inte momsbeloppet om för projekt inkl moms. 
Vid byte av momskod sattes debiterbart på transaktionen alltid till ej debiterbart. 
Vid justering av priser på valutaorder blev Budget belopp (#3211) och Budget moms 
(#3212) fel. 

742 LAGER/KOSTNADSBOKFÖRING – SP05 
Det går nu att skriva ut transaktionslistan (LABO) till PDF-fil samtidigt som 
bokföringsordern (BOKF) också skrivs till PDF-fil. 
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742 LAGER/KOSTNADSBOKFÖRING – SP07 
Vid orderpåföring i rutin 910 Registrera verifikat ska utleveranstransaktioner inte komma 
med i rutin 742 Kostnadsbokföring. 

747 LAGERPLATSER – SP07 
Det finns nu en spärr vid radering av en lagerplats. Används lagerplatsen, det vill säga om 
saldo, beställt antal eller reserverat antal inte är 0, går det inte att ta bort den. 

787 STATISTIKKODER – SP07 
Radering av statistikkod som används, är nu inte längre möjligt. 

791 EGENSKAPER PYRAMID – SP04 
Kunder/Leverantörer: 

• Ny egenskap ”F7-text med blank språkkodskrivs då språkkod saknas” har införts 
på fliken Utskrifter. Egenskapen styr utskrift av F7-texter på inköps- och externa 
orderblanketter. Texter med blank språkkod skrivs om texter med kundens eller 
leverantörens textkod saknas. 

• Ny egenskap ”Kreditkontroll mot fakturakund”, på fliken Kreditkontroll som gör 
att kreditkontroll sker mot fakturakund istället för mot orderkund. 

Lager/inköp: 
• I rutin 791 Egenskaper Lager/inköp, på fliken Behovsanalys har det tillkommit 

egenskaper. Läs mer om dessa i avsnittet om Order/Lager/Inköp. 

791 EGENSKAPER – SP05 
Order/utlev: 

• Ny egenskap för Order/utlev "Varna om Ert ordernr är använt". 
Fakturering och Kunder/Leverantörer: 

• Egenskaperna för ”Visa transaktioner för Kategori” i Fakturering, fliken 
Transaktioner krockade med flera egenskaper i Kunder/Leverantörer.  

Egenskaper i Kunder/Leverantörer som berörs är:  
• kryssrutan Leverantörer i gruppboxen Automatisk företagskod på fliken 

Standardvärden,  
• radioknapparna i gruppboxen ”Sortering av leveransadresser” på fliken 

Lev.adresser,  
• radioknapparna för ”Utleverans” i gruppboxen ”Om förfallna fakturor finns”, 

fliken Kreditkontroll.  
Detta fel är nu åtgärdat.  

obs!  
Kontrollera att dessa inställningar är som ni önskar efter denna uppgradering. 

820 TRANSPORTSÄTT – SP03 
Fältet Internationell kod förlängt till 30 tecken. 

831 MOMS – SP08 
Det nya fältet ”Momssats %” gör det möjligt att skapa momskoder med olika skattesats, för 
användning vid registrering av leverantörsfakturor från annat EU-land (så kallat 
Unionsinternt förvärv). Fältet är bara tillgängligt för momskoder med momstyp 1 
Varuförvärv EG. 
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831 MOMS – SP09 
Fältet ”Momssats %” är numera tillgängligt även för momskoder med momstyp 2 
Tjänsteförvärv.  

840 RAPPORTGENERATOR – SP03 
Inventeringsjournal (INJO) skiljer nu på om det skett en inventering med noll i antal eller 
blankt, det vill säga ingen inventering har skett för artikeln. 
För att rapporten ska visa denna nya information krävs det att rapporten återställs till 
grundformat, vilket görs på rapporten i 840 Rapportgeneratorn. 

840 RAPPORTGENERATOR – SP04 
Stöd för QR-koder. Se beskrivning i F1-hjälp. 

841 SKRIVARE – SP04 
Utskrift till fil som innehåller $ i sökvägen (dold sökväg), fungerade inte ifrån PTC. 

841 SKRIVARE – SP08 
Efterbehandling via SESRT är ändrad. Ange startkommando för nya SESRT enligt: 
)S,)V0SESRT.D   
Observera att det är siffran noll (0) som skrivs in efter "V". 
Då Fakturabilagan (FABI) skickas med e-post är det nu möjligt att välja e-postmottagare från 
ordern på samma sätt som för Ordererkännande (OERK). 

850 PTC MONITOR – SP05 
Filflyttaren: Det finns i vissa lägen en begränsning på 80 tecken på filnamn. Begränsningen 
har nu utökats till att omfatta 128 tecken. 

850 PTC MONITOR – SP08 
Filflyttaren - Pyramid FTP-komponent 
Installation av senaste versionen av Internet Explorer 11, på servern där Pyramids PTC-tjänst 
är installerad orsakar problem. Internet Explorer 11 har i sin senaste version uppdaterat 
WinInet.dll som används av Pyramids FTP-komponent. Felet berör två delar. 

• Allmänna fel i samband med överföring mellan FTP och Internet Explorer 11. 
Standardvärdet i filen FTP.ini är HIGH_LEVEL=NO 
Lösningen är att redigera filen FTP.ini som ligger i Pyramidkatalogen. Kontrollera 
att det finns en rad där det står: 
High Level= YES 
Finns inte raden, måste den läggas till. Spara filen efter ändring. 
PTC-tjänsten måste startas om när ovanstående ändring har gjorts. 

• Funktionen som finns för filflyttaren ”Radera filer efter kopiering” var även drabbad 
och ur funktion. Detta innebar att filerna manuellt fick raderas sedan kopiering 
gjorts, för att filerna inte skulle skickas upp ytterligare en gång vid nästa körning av 
filflyttaren. Detta har nu rättats. 

874 BEHÖRIGHETER – SP05 
Nu finns funktionsbehörighet för att anpassa snabbsök i rutin 874 Behörigheter under fliken 
Funktioner, valet Allmänt/Inställningar snabbsök.  

880 STÄDA INKÖP – SP08 
Om en artikel saknades i artikelregistret, kunde inte inköpet städas. 

mailto:info@unikum.se
http://www.unikum.se/


341asp.doc  2014-09-12 
 
 

 
        341asp.doc / Sid 9 
  
Unikum Datasystem AB 
Traktorvägen 14  Tel  046 - 280 20 00  info@unikum.se Pg  469294-3 VAT: SE 556223-4789  
226 60  LUND  Fax  046 - 280 20 01  www.unikum.se/ Bg  699-9205 F-skattebevis finns 
 

 882 DIAGNOS – SP06  
882 diagnos kunde ge felaktiga varningar om ”Rapp. deb.bart inkl moms fel” och ”Rapp. 
deb.bart valuta fel”.  

882 DIAGNOS – SP08 
Vid diagnos av artikelregistret räknades inköpsmallars rader felaktigt med. 

883 KONTROLLERA PROJEKT – SP06  
883 Kontrollera projekt kunde ge felaktiga varningar om ”Rapp. deb.bart inkl moms fel” och 
”Rapp. deb.bart valuta fel”. 

883 KONTROLLERA PROJEKT – SP07 
Rutinen kontrollerar nu även att debiterbart inkl moms stämmer.  

886 AVSLUTA ORDER – SP03 
Det är nu möjligt att sätta avslutsdatum på de offerter som avslutas i denna rutin.  

886 AVSLUTA ORDER – SP06 
Om en offert som omvandlats till order med nytt nummer, avslutades flera gånger, räknades 
offererat antal på artiklarna ner. Justering har gjorts för att offererat antal inte ska räknas ner, 
även om offerten avslutas flera gånger. 

886 AVSLUTA ORDER – SP08 
Nu är det möjligt att avsluta interna order i denna rutin. 

8010 KUNDCENTRAL – SP07 
Sökfältet Företagskod visar nu inte längre avregistrerade kunder. 

8010 KUNDCENTRAL – SP09 
Snabbare projektbehörighetskontroll vid orderlistning på orderfliken. 

8011 ARTIKELCENTRAL – SP04 
Nu visas endast angiven artikels transaktioner vid klick på transaktionsknappen.  

8011 ARTIKELCENTRAL – SP07 
Fick systemfel 202/-13/3 i underdialogen för Prisjustering. 

8011 ARTIKELCENTRAL- SP08 
Fick systemfel 202/-13/3 i underdialogen för Prisjustering. 

8011 ARTIKELCENTRAL – SP09 
Två nya specialfält har tillkommit och kan läggas till i infobilden för att beräkna disponibelt 
utan att ta hänsyn till beställt antal. Dessa fält är: 
#10043 - Disponibelt (saldo-reserverat) totalt för artikel. 
#10044 - Disponibelt (saldo-reserverat) för lager angivet i rutin 871 Användare för aktuell 
signatur.  
Optimering av tidsåtgång för ”Fråga pris”. 

8012 LEVERANTÖRSCENTRAL – SP07 
Trendlinje har tillkommit i grafen för månadsstatistik på fliken Statistik. 
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8013 ORDERCENTRAL – SP06 
Nu sker utökad kontroll av projektbehörighet i snabbsök. 

8013 ORDER/PROJEKTCENTRAL – SP08 
Det går nu att göra återutskrift av Fakturabilagan (FABI) för valutaprojekt. 

8013 ORDER/PROJEKTCENTRAL – SP09 
Utskrift av arbetsorder eller ordererkännande från denna central kunde under vissa 
omständigheter ge systemfel. Detta är nu åtgärdat.  

8017 PROJEKTGRUPPSCENTRAL – SP03 
Flik för acontoplan. 

8017 PROJEKTGRUPPSCENTRAL – SP05 
Fliken Aktiviteter: Nu visas även aktiviteter som är kopplade till projektgruppen via fältet 
Projektgrupp (#4820) på fliken Övrigt i rutin 612 Aktiviteter. 

8017 PROJEKTGRUPPSCENTRAL – SP07 
Specialfält för ofakturerat belopp tar hänsyn till valutakursförändring för valutaprojekt. 

8018 INKÖPSCENTRAL – SP07  
Om utskrift till e-post med pdf-bilaga angetts på blankettsettet, fungerar denna inställning nu 
även via dokumentknappen i centralen. 

8020 UTSKRIFTSCENTRAL – SP03 
Ny lista Lagervärde inkurans (ALVEIN). Listan finns tillgänglig under mappen Lagerlistor. 
Motsvarande lista finns även för modul Flerlager. 

8020 UTSKRIFTSCENTRAL – SP04 
Nu finns nya semikolonseparerade varianter på följande listor: 

Saldorapport objekt (OBSA) ny variant heter heter OBSAF 

Saldorapport avdelning (AVSA) ny variant heter heter AVSAF 

Levreskontrahistorik (LRHI) ny variant heter heter LRHIF 

Reskontrahistorik (REHI) ny variant heter heter REHIF  

Periodiseringshistorik (OPHI) (kräver modulen 
RPLUS) 

ny variant heter heter OPHIF 

Drivaren FILI är omskriven (hanterar Kundlista/Lev.lista och ett antal varianter på dessa).  

8020 UTSKRIFTSCENTRAL – SP06 
Lagervärde (ALVE) och Lagervärde flerlager (ALLV) 

Om fältet inkurans% är tomt på artikeln, läggs inkurans% på artikeltypen i artikelns 
inkurans%. 

Artikelprognos (PALI) 
Listan tog bara hänsyn till orderrader som lagts i den sista perioden på prognosen, sedan 
fylldes alla andra perioder på artikeln med samma värde. 

Bristlistan (ALBI) 
Vid sortering på leverantörskod kom den sista leverantören med, trots att leverantören 
saknade artiklar med brist. 
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Intrastatlistan (ISLI) 
Intrastatlistan kunde under vissa omständigheter låsa datorn. Detta är nu åtgärdat. 
Formatet för Intrastatlistan är nu ändrat så att statistikkoden visas med 10 tecken istället för 
8 tecken. För att använda det nya format måste det återställas i rutin 840 Rapportgenerator. 

8020 UTSKRIFTSCENTRAL – SP09 
Nu finns nya semikolonseparerade varianter på följande listor: 

Huvudbok (VEHU)  ny variant heter VEHUF 
Huvudbok objekt (OBHU)  ny variant heter OBHUF 
Huvudbok avdelning (AVHU)  ny variant heter AVHUF 
Budgetrapport (SARA)  ny variant heter SARAF 
Budgetrapport objekt (OBRA)  ny variant heter OBRAF 
Budgetrapport avdelning (AVRA) ny variant heter AVRAF 
 

Vid utskrift av orderstock var register för kundartiklar samt företagets leveransadresser inte 
positionerade. 
Vid utskrift av leverantörspriser fungerade inte urval på artikelstatus. 

8100 INFOSTUDIO – SP05 
Nytt makro $- 

Skapat för att kunna använda Från - Till på fält som innehåller bindestreck.  
Exempel: För att söka upp värden i intervallet: 12-1280 till 12-1282 
Ange: Från-Till  12$-1280 – 12$-1282 

8100 INFOSTUDIO – SP06 
Index=Auto valde inte alltid optimalt index, vilket gjorde att sökningar i vissa fall kunde ta 
längre tid än de borde. 

8111 ARTIKLAR – SP04 
Sparat urval ifrån artikelinfostudio kunde ha problem med artiklar med åäö i artikelkod. 

8111 ARTIKELSTUDIO – SP06 
Nu finns ett kopplat register för sökning mot löneart. 

8131 ORDER/RADSTUDIO – SP06 
Om ”Visa även textrader” markeras, sparas denna inställning och egenskapen är markerad 
även nästa gång studion öppnas.  

8240 ACONTOUNDERLAG/RADER – SP03 
Tillgång till register Reskontra i listkontrollen för fakturerat acontounderlag. 

8244 TRANSAKTIONER HUSARBETEN – SP07 
Ny studio för Rot/Rut transaktioner. 

8255 TILLÄGGSAVTAL – SP08 
Ny studio, rutin 8255 Tilläggsavtal, för kunders tilläggsavtal. 
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Access Link/ODBC-koppling 

766 ACCESS LINK/ODBC-KOPPLING – SP03 
Export av tabeller är inte längre begränsad till 512 tecken per post. 

Autogiro 

236 AUTOGIRO BANKGIRO – SP05 
Bankgirots Nya Autogiro har införts. Nya Autogirot hanterar ändring av betalarnummer och 
återbetalningar. Texten på blankett Medgivande är modifierad.  

obs!  
Meddela er bank om att Nya Autogirot är infört i programvaran.  

237 AUTO-INBETALNING – SP04 
Det är nu möjligt att importera en semikolonseparerad fil (.skv) från Payex. Tidigare var det 
enbart möjligt att importera fastlängdformatet (.dat). Eftersom nya kunder hos Payex får 
semikolonseparerade filer, finns det nu stöd för dessa.  

237 AUTO-INBETALNING – SP05  
Autogiro bank hanterar nu nytt format enligt Nya Autogirot men kan också läsa tidigare 
format. 
Medgivandeavisering bank hanterar nu nytt format enligt Nya Autogirot men kan också läsa 
tidigare format. 

237 AUTO-INBETALNING – SP06 
Om inläsning av BgMax eller Total In visas inläst summa från filen om SEK eller EUR. 
Om andra valutor finns i Total IN visas inte summan för dessa. 

791 EGENSKAPER PYRAMID – SP04 
Autogiro: 

Tillåter nu samma bankgironummer för privat och företag i Autogiro Bank. 

Behörighet 

874 BEHÖRIGHETER – SP06 
Funktioner – Order/Projekt: 

Kontroll görs på att inloggad signatur har behörighet att titta på projektet. 
Gäller nu även rutin: 

610 Min Pyramid 
8010 Kundcentralen 
8120 Kundreskontrastudio 
8124 Fakturatransaktionsstudio 
8125 Faktura-/Kvittostudio 
8147 Transaktionsstudio 
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Betalkort  EMV 

SPECTRACARD – SP08 
Modulen har nu stöd för Spectracard 3.10.x från Payzone. 
Observera att om avtal för finansieringskort finns och terminalen Westint 8006 är ansluten 
till kassan, görs manuell inmatning av kortnummer på terminalen och inte via kassan vilket 
görs om Hypercom P2100 är ansluten. 

Bytkod 

850 PTC MONITOR – SP05 
Ny egenskap ger möjlighet att köra modulen Bytkod via PTC utan kontroll av inloggade 
användare. Fungerar under förutsättningar att ingen användare är aktiv under bytet. 

9850 BYTKOD – SP07 
Vid byte av kod på artikel som även är produkt, följer F7-texter knutna till produkten och 
produktraderna med till den nya produktkoden. 

CRM/Säljstöd 

WORDOFFERT SOM PDF – SP08 
Möjlighet att Auto-spara Wordoffert som PDF enligt ny egenskap i rutin 791 Egenskaper 
CRM/Säljstöd, fliken Dokument. 
Gäller rutin: 

110 Projekt 
410 Order 
640 Snabborder 

613 KALENDER – SP07 
Kalendersynkning (Arkiv/Egenskaper/Kalendersynk): 
Möjlighet att synkronisera mot Exchange. Kräver ny arbetsplatsinstallation. 

615 PROSPEKT – SP07 
Egenskapen Kopiera kopplat dokument till sökväg, enligt inställningarna i 791 Egenskaper 
CRM/Säljstöd, fungerade inte. 

620 UTSKICK – SP08 
Vid användning av Makro i utskick finns nu nya specialfält som gör det möjligt att visa 
namn istället för signatur. Detta gäller fälten ”Vår referens” och ”Säljare” i kontaktregistret 
och ”Säljare”, ”Ansvarig” och ”Inköpsansvarig” i företagsregistret.   

640 SNABBORDER – SP04 
Hämta mall/offert. Kan numera även behålla konto vid mall/offert.  Om kryssrutan "Behåll 
konto och kontodimensioner" är markerad så sker ingen ändring av konto och dimensioner. 
Är kryssrutan däremot omarkerad hämtas försäljningskonto och dimensioner enligt standard. 
Kreditkontrollsdialogen har fått ny tydligare design. 
Offerter som omvandlades till order blev inte korrekt avslutade. 
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640 SNABBORDER – SP07 
En tidigare artikelkod kunde under vissa omständigheter sparas ner i samband med 
inmatning av textrader. 
Vid rabatt över 100% på orderraden tömdes inte rabattfältet vilket kunde ge felaktigheter vid 
faktureringen. 

791 EGENSKAPER CRM/SÄLJSTÖD – SP08 
Ny egenskap – Auto-spara Wordoffert som PDF. Vid val av alternativet PDF, sparas 
automatiskt en kopia av Word-/Writerofferten i bakgrunden och PDF öppnas och visas. PDF 
sparas enligt samma sökväg som angivits för Word-/Writerofferter. 

8015 KONTAKTCENTRAL – SP07 
Fliken Statistik har bytt namn till Aktivitetsstatistik. 
Urvalet från datum är ersatt med kryssruta för senaste 12 månader. 
Ny kryssruta för Endast egna aktiviteter. 
Trendlinje har tillkommit i grafen för månadsstatistik på Statistikfliken. 

E-faktura kund 

880 STÄDA REGISTER – SP04 
Möjlighet att städa EDI-uppdrag med status skickade och makulerade t o m ett visst datum. 
Denna städar även bort tillhörande EDI-data. 

E-faktura leverantör 

VISNING AV TIF-FILER – SP08 
Av okänd anledning visas inte längre tif-filer av de externa komponenter som används för att 
visa fakturabilder. Lösningen är att PBS skapar en pdf-fil vid visning av faktura. Den nya 
filen tas bort efter visning.  
Rutiner som påverkas är : 

310 Ankomstreg. faktura 
312 Kontera faktura 
313 Orderpåför faktura 
314 Inköpspåför faktura 
340 Inkorg attest 

340 INKORG ATTEST – SP04 
Ny listbox blir tillgänglig när bilagor är kopplade till en faktura. Välj mellan bilderna i 
listboxen ”Bilaga”. 

8245 ATTESTMALL – SP07 
Attestmallstudion har fått ett eget rutinnummer i menyn. 
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e-line (gammal) 

ADDTHIS DELNINGSLÄNKAR – SP03 
Nu fungerar knappuppsättningar för alla varianter. Justeringar för hantering av detta har även 
gjorts i e-handel inlänkad i eget framset. Se nya exempelfiler för detta på www.unikum.se 
under Kundsupport/e-lineinformation. 

HANDELSBANKEN FAKTURA VIA DIBS – SP04 
Möjlighet finns nu att erbjuda betalning via Handelsbanken Faktura. Funktionen aktiveras i 
rutin 791 e-line Kommunikation, fliken Internetbetalning. Tjänsten måste också aktiveras 
hos Dibs och Handelsbanken. 

INFORMATION PÅ E-HANDELNS KASSASIDA – SP03 
Fakturaadress för företag visade kontaktpersonens namn och inte företagsnamnet. 

INLOGGNINGSSIDAN – SP05 
Direktlänk till inloggningssidan (h_ix1.htm) fungerade inte i webbläsaren Internet Explorer. 

INTERNETBETALNING – SP08 
Konto för acontofakturor hämtades inte korrekt från momskoden. 
Problem med internetbetalningar, orsakade av att löpnummer från sessionsposten användes 
som orderID hos Dibs. När löpnummerserien börjat om kunde detta skapa dubbletter och 
felmeddelande "transaction already in system" visades vid försök att betala. 

KVITTOSIDAN – SP08 
Vid bankbetalning visades inte leverans- och betalningssätt samt fakturaadressen på 
kvittosidan. 

LISTVISNING – SP08 
Vid listvisning av skyltningar hamnade kolumnrubrikerna fel om egenskapen att visa bild i 
lista var aktiverad i rutin 791 e-line e-handel, men motsvarande egenskap på skyltningen var 
aktiverad att inte visa bild i lista. 

PROBLEM MED INLOGGNING – SP07 
Problem med att vissa kunder inte kan logga in. 
Det har konstaterats att det beror på att det krypterade lösenordet i vissa fall innehöll tecken 
som servern inte ville acceptera. Gällde främst miljöer som använde udn_pyra-servleten. 

SALDOVISNING SOM SYMBOL I SNABBORDER – SP04 
Om saldovisning var inställt att endast visas som symbol, syntes inte några symboler i 
snabborder. Saldot visades som siffror. 

SPECIALPRISREGLER FÖR NYA KUNDER – SP03 
Gick inte att få en specialprisregel att endast gälla nya kunder. Justerat så att det nu är 
möjligt att ange urval på kund med blank kundkod på kampanjen i rutin 715 Priskampanjer. 

STAFFLING PÅ KAMPANJ – SP08 
Stafflade priser på en kampanj/prislista slog inte in om det samtidigt fanns ett kundavtal. 
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3920 ORDERINLÄSNING – SP03 
Om egenskaper för kreditkontroll i rutin 791 Egenskaper Kunder/leverantörer, fliken 
Kreditkontroll, var markerade att varna vid orderregistrering skedde inte detta vid 
automatiskt godkännande av order i rutin 3920 Orderinläsning/850 PTC Monitor och 
uppdraget e-line Import e-handel.  
Om motsvarande egenskaper var markerade att varna vid orderregistrering om förfallna 
fakturor fanns, skedde inte detta i rutin 3920 Orderinläsning/850 PTC Monitor och uppdraget 
e-line Import e-handel. 

3920 ORDERINLÄSNING – SP09 
När dialogen öppnades och inga order fanns för inläsning, visades meddelande om att 
löpnummer saknades. Detta meddelande är nu borttaget. 

VIKTIGT EFTER UPPDATERING 
• För att rättningar gjorda i html-filer ska slå igenom måste uppskick göras i rutin 

3972 Uppskick webbserver, urval Grundsystem. 
• Servleten är senast uppdaterad i 3.40BSP09, uppgraderar ni från en 

servicepackversion tidigare än denna, och för att en uppskickad ny version av 
servlet ska kunna tas i bruk måste servleten startas om. 

• Drift hos Unikum - Om någon av modulerna e-handel eller e-kundtjänst är 
installerad, och ni använder er av Unikums webbhotell, ska ni efter uppskick 
meddela Unikums teknikavdelning, support@unikum.se om att uppskick skett. 
Teknikavdelningen kommer då att starta om servleten på er webbmiljö.  
I rutin 3972 Uppskick webbserver finns en knapp, Servletuppdatering, som skapar 
ett e-postmeddelande med ovan nämnda e-postmottagare och nödvändig 
information som sedan bara kan sändas iväg. 

• Egen webbserver - Om någon av modulerna e-handel eller e-kundtjänst är 
installerad, och ni använder er av egen webbserver, måste ni efter uppskick starta 
om servleten.  
Detta görs i servletexec/admin och bör bara utföras av administratören av 
webbservern. 

e-line (ny) 

A-Ö-LISTAN – SP05  
Ibland förekom en bokstav flera gånger.  

AKTIVERING AV KAMPANJ PÅ KASSASIDAN – SP05  
Fältet för aktivering av kampanj hämtade inte sin ledtext från egenskapen i rutin 791 
Egenskaper e-line, Order och inläsning, fliken Internetorder.  

ANNAT SYSTEMSPRÅK ÄN SVENSKA – SP06 
Sökning i e-handeln fungerade inte om annat systemspråk än svenska var angivet i PBS 
Administration. 
Visning av språkflaggor visade felaktigt även den svenska flaggan, om annat systemspråk än 
svenska var angivet i PBS Administration.  

ATTESTFUNKTION ORDER – SP07 
Användare vars order ska attesteras: 
Möjlighet att i rutin 726 Kontakter märka upp att en användares order måste attesteras innan 
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de blir möjliga att läsa in i Pyramid. Ordern får en ny status i inläsningsregistret att den är 
under attest. Ordern syns med status under attest i rutin 3920 Orderinläsning, men kan inte 
redigeras, raderas eller överföras. 
Attestanter: 
Vilka kontakter som har attesträtt anges i rutin 726 Kontakter.  
När en order som ska attesteras registreras, skickas ett e-postmeddelande till de attestanter 
som är kopplade till samma företag som orderläggaren. 
Orderöversikten: 
Orderöversikten under Mitt konto, har en ny radioknapp där urval sker på ej attesterade 
order. Möjlighet finns för attestanten, att via knapp attestera eller radera order. 
Nytt statusfält, atteststatus, blir tillgängligt i listlayouten för Orderöversikt, huvud, och visas 
för både användaren vars order ska attesteras och attestanterna. 
Attestinformation på ordern: 
På orderhuvudet (#3087, #3088) sparas information ned om vilken kontakt som attesterade 
ordern tillsammans med datum och tid. 

AUTOMATISK INLOGGNING – SP06 
Funktionen ”Logga in automatiskt nästa gång” fungerade inte. 

AUTOMATISK INLOGGNING – SP07 
Det gick inte att avaktivera funktionen "Logga in mig automatiskt nästa gång". 

BANNERS – SP07 
Gick inte att länka banners till skylt/varugrupp/artikel som inte fanns med i 
navigeringsträdet. Genererade 500-fel. 

BESTÄLL INFORMATION – SP07 
Om användaren var inloggad i e-handeln och försökte beställa information uppstod 500-fel. 

BETALNINGSSÄTT HANDELSBANKEN FAKTURA – SP08 
Nu är det möjligt att via Dibs erbjuda betalningssättet Handelsbanken Faktura. Efter att avtal 
med Dibs gjorts aktiveras betalningssättet i rutin 791 e-line Order och inläsning, fliken Dibs. 
I rutin 827 Betalningssätt registreras betalningssätt med typen ”Extern faktura via Dibs”. 
Detta betalningssätt används sedan i rutin 828 Leverans- och betalningssätt. 

BETALNINGSSÄTT KLARNA FAKTURA – SP07  
I testläge tittade systemet på fel egenskap, istället för egenskapen som gällde Klarna så 
gjordes kontroll mot egenskapen som gäller för test av betalningar via Dibs.  
Klarna har bytt testserver vilket gjorde att Klarna Faktura inte fungerade i testläge. 
Observera att vanligast är att testa mot sitt skarpa konto som Klarna sätter i testläge. 
Egenskapen för status test i Pyramid ska endast sättas om test ska ske mot ett speciellt 
testkonto som erhållits av Klarna. 

BETALNINGSSÄTT PAYBYBILL – SP08 
Nu är det möjligt att via Dibs erbjuda betalningssättet PayByBill. Efter att avtal med Dibs 
gjorts, aktiveras betalningssättet i rutin 791 e-line Order och inläsning, fliken Dibs. I rutin 
827 Betalningssätt registreras betalningssätt med typen ”Extern faktura via Dibs”. Detta 
betalningssätt används sedan i rutin 828 Leverans- och betalningssätt. 
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BETYG OCH KOMMENTARER PÅ PRODUKTER – SP07 
Ny funktion för att betygsätta och kommentera produkter. Betyg visas i listor och på 
produktsidan. Kommentarer visas på produktsidan. Betyg och kommentar kan anges av 
inloggade användare. Egenskap för att spärra funktionen finns i rutin 791 e-line 
Produktinformation. Kommentarer kan granskas i rutin 8283 Betyg/kommentarer. 

BILDER PÅ VARIANTARTIKLAR – SP07 
Nu visas variantbilder i matrisvisning även då första dimensionen visas horisontellt. 

BILDSTORLEKAR – SP04 
Möjlighet att ange storlek på produktbilder som används i olika visningar. Storlek anges i 
791 e-line Kommunikation, fliken Lokala filer. Uppskicksprogrammet skalar sedan bilderna 
till önskad storlek. 

BYTE AV LAND VID NY LEVERANSADRESS – SP07 
Vid byte av leveransadress på kassasidan som medförde byte av land, hämtades inte det nya 
landets leverans- och betalningssätt. 
Vid byte av land genom byte av leveransadress kan följande påverkas: 

Leverans- och betalningssätt 
Projekttyp 
Momskoder 
Kundkorgen räknas om (pga. momskoderna) 

CROSSELLING – SP09 
Vid tvingande textinmatning på en artikel visades felaktigt en köp-knapp istället för en välj-
knapp, då artikeln visades i samband med crosselling. 

CSS – SP06 
Nya klasser för huvudmeny och navigeringsträd 

Active Alla li-taggar som trappar ner till nuvarande vald nod. 

active_last Nuvarande nods li-tagg. 

Current a-taggen. 

CSS – SP07 
Nya klasser för olika sätt att visa språkflaggorna i Design 1. Se rubriken ”Flaggor för olika 
språk i Design 1”. 

Flagdd Flagga plus en pil ner visas, vid klick på pilen visas en lista med alla 
tillgängliga språk. 

Flaglist Vid klick på pilen visas en lista med alla tillgängliga språk. 

Ändrar placeringen av menyn genom följande nya regler: 
#lay_nav.noflags  

#lay_nav.flagsdropdown  

Kassasidan, ändrat hur betalningsalternativen för kort och bankbetalning visas. 
Summering och knappar under matrisvisningen omfördelat. Om matrisvisning används och 
har justerats, se över er ändring. 
Den maximala höjden för alla dropdowner har minskats eftersom det tidigare värdet kunde 
ge problem i vissa formulär. Ändrat i klassen ”comboBoxDataContainer”. 
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CSS – SP08 
Navigeringsträd (Träd, Träd komprimerat samt Rubriker) är ändrade med avseende på 
klassnamnen i CSS-filerna enligt följande:  
Gammalt namn Nytt namn 

.jstree .prodmenu 

.jstree-Rubriker .jstree-no-dots .jstree-closed>ins .prodmenu.pm-Rubriker .pm-no-dots .pm-
closed>ins 

.jstree-closed>ul .prodmenu .pm-closed>ul 

.jstree-Rubriker .pm-no-dots .pm-closed>ins .prodmenu.pm-Rubriker .pm-no-dots .pm-
closed>ins 

.jstree-TradKomprimerat .jstree-no-dots .jstree-
closed>ins 

.prodmenu.pm-TradKomprimerat .pm-no-dots .pm-
closed>ins 

li.jstree-closed>ul .prodmenu li.pm-closed>ul 
.jstree-Trad . jstree -closed > ins .prodmenu.pm-Trad .pm-closed > ins 
.jstree-Trad . jstree -closed a .pm-icon .prodmenu.pm-Trad .pm-closed a .pm-icon 

 
Följande regler för de gamla vysidorna är borttagna: 

#GroupList > .table 
#GroupList .headrow > .cell 
#GroupList .row > .cell 

Ny CSS-klass med regler för de nya vysidornas underliggande element: 
.groupView 

EGEN STARTSIDA – SP09 
Om egen startsida användes och olika länkar hade angivits för olika språk hämtades ändå 
alltid den länk som angetts för systemspråket.  

EGNA FÄLT PÅ PRODUKTSIDA OCH I FÖNSTER- OCH UTÖKAD LISTVISNING – SP08 
Möjlighet finns nu att lägga till egna fält på produktsidan och i fönster- och utökad 
listvisning. Fälten läggs till via rutin 791 e-line Listlayout. Fältets placering bestäms via 
vilken sektion som väljs och finjustering av placering och utseende görs via CSS av den 
klass som också sätts som egenskap på fältet när det läggs till. 

EGNA FÄLT PÅ PRODUKTSIDA – SP08 
Egna fält i sektionen Artikelkod visades inte. 

EGNA JAVASCRIPT – SP08 
Möjlighet finns nu att lägga egna JavaScript i filen user.js. Denna fil placeras sedan i 
katalogen Scripts som skapas under den sökvägen som angivits i rutin 791 e-line 
kommunikation, fliken Lokala filer. Filen skickas sedan upp till webbservern i rutin 3972 
Uppskick webbserver genom valet Eget material – Lokala filer/Scripts. 

FAKTURAÖVERSIKTEN – SP05  
Hantering av hämtning av fakturakopia från Pyramid är omarbetad. Funktionen finns 
tillgänglig om modulen Fakturaarkiv är installerad.  
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FAVORITLISTA – SP05 
Favoritlistan följde inte egenskaperna för saldovisning. 
Favoritlistan visar nu aktuell benämning på en sparad artikel istället för att som tidigare visa 
den benämning som var aktuell när artikeln sparades till favoritlistan. 

FELSIDOR – SP05  
Felsidorna Service.htt och 500.htt (i Errorpages) innehöll ingen referens till user.css. 
Eventuella egna css-ändringar fungerade inte.  

FILTERFUNKTION I LISTBOX – SP04 
Ny egenskap ”Visa som filterdropdown” i rutin 791 e-line Listlayout. Om kryssrutan 
markeras för fält i listlayouten visas en listbox med de unika värdena från fältet/kolumnen i 
e-handeln, med möjlighet för besökaren att kunna göra urval på dessa. Egenskapen kommer 
då att gälla alla skyltningar/varugrupper av aktuell visningstyp. 

FLAGGOR FÖR OLIKA SPRÅK I DESIGN 1 – SP07 
Tidigare visades endast två språkflaggor i Design 1. Fanns fler språk aktiverade behövdes 
CSS-förändringar. Nu är hanteringen automatiserad enligt följande: 

inga flaggor inget utrymme lämnas för flaggor, menyn ligger längst till höger. 

två flaggor visas som idag, två flaggor bredvid varandra. 

fler än två flaggor flagga plus en pil ner visas, vid klick på pilen visas en lista med alla 
tillgängliga språk. Menyn är positionerad enligt standardstorlek på 
flagga + pilbilden. 

FOTMENY – SP06 
Fotmenyn på Internet försvann då språk byttes. 

FRITEXTSÖKNING – SP08 
Fritextsökning med flera sökord utan prefix är ändrad, från att tidigare tolkas som att något 
av sökorden måste ingå i resultatet, till att nu tolkas som att det första och något av de 
eventuellt efterföljande sökorden måste ingå i resultatposten för att sökningen ska vara 
lyckad. Exempelvis:  

STOL  Visar poster som innehåller ordet stol. 
STOL EK  Visar poster som innehåller orden STOL och EK. 
STOL EK BJÖRK  Visar poster som innehåller orden STOL samt EK eller BJÖRK. 

FÖRLÄNGD SKYLTBENÄMNING – SP04 
Benämningsfältet i register för skyltning, vyhuvud och vyrader (navigeringsträd) har 
förlängts från 25 till 70 tecken. 

GOOGLE ANALYTICS – SP09 
Insamling av data för e-commerce tracking fungerade inte för Googles nya version 
”Universal Analytics”. Det fungerade dock för den gamla versionen ”Classic Analytics”. 

INLOGGNINGSSIDAN – SP05  
Inmatningsfält och stjärnor som visar vilka fält som är obligatoriska hamnade fel i 
webbläsaren Chrome.  
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INTERNETBETALNING I VALUTA – SP05 
Vid inläsning av kortbetald valutaorder blev valutabelopp på acontofakturorna fel. 

INTERNETBETALNINGAR – SP08 
Egenskaper för Räntefakturering (#4182) och Påminnelse (#4181) märks alltid till ”Nej” för 
internetbetalade order. 

INTERNETRABATT – SP07 
Radbelopp för internetrabatt avrundades inte enligt egenskap för avrundning av radbelopp i 
rutin 791 Egenskaper Försäljning. 
Observera att internet- och kundrabatt endast ska användas om alla artiklar som säljs i e-
handeln har samma momskod, annars bör e-prislista användas. 

KASSASIDAN – SP05  
Datumikonen hamnade fel i webbläsarna Chrome och Safari.  
Om inga priser visades, blev kassasidan blank.  
Frakter baserade på vikter fungerade inte korrekt när en artikels antal ändrades i kundkorgen 
på kassasidan.  
Om det inte fanns några leverans- och betalningssätt angivna gavs inget meddelande om 
detta. Inget hände vid klick på Slutför köp-knappen.  
Långa meddelanden som angavs i meddelanderutan på kassasidan var trunkerade när de 
nådde Pyramid.  
Vid registrering av ny användare via kassasidan, räknades inte kundkorgen om enligt den 
nyregistrerade kontaktens förutsättningar.  
Under vissa omständigheter var det möjligt att klicka flera gånger på knappen ”Slutför köp” 
och på så sätt skicka samma order två gånger.  
Total ordervikt visades inte på kassasidan trots att egenskap för detta var aktiverad. 
Vid uppdatering av antal på en artikelrad i kassasidan, och egenskapen ”Slå inte ihop rader 
med samma artikelkod i varukorgen” var markerad i 791 e-line Kundkorg och kassa fliken 
Lägg i korg, så dubblerades artikelraderna. 
Vid val av betalning via internetbank kunde på betalningssidan felmeddelandet ” No 
paytype(s)! Missing test parameter?” visas.  

KASSASIDAN – SP06 
Byte mellan olika betalningssätt på kassasidan kunde resultera i att nästa steg i köpprocessen 
ledde fel. Om t ex. kortbetalning valdes kunde ordern skickas direkt till Pyramid utan att 
först leda till Dibs betalningssidor. Betalningssättet Fakturabetalning kunde på motsvarande 
felaktiga sätt leda till Dibs betalningssidor. 
Om det leverans- och betalningssätt som var default markerat på kassasidan inte ändrades, 
räknades inte eventuell expeditionsavgift med i orderbeloppet som visades i summeringen på 
kassasidan. Dock skickades rätt belopp till Dibs vid eventuell internetbetalning och rätt 
belopp skickades även till PBS vid registrering av ordern. 
Möjlighet finns nu att ha egna fält, i form av kryssrutor, på kassasidan. 

KASSASIDAN – SP08 
Om egenskapen Ingen lev.adress förvald var aktiverad och ingen leveransadress var vald vid 
klick på Slutför köp så hände ingenting, nu kommer korrekt felmeddelande. 
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KLARNA FAKTURA – SP09 
På fakturor skapade efter uppgradering till detta servicepack är det möjligt att se Pyramids 
ordernummer på fakturorna i Klarna Online. 

KLARNA FAKTURA – SP07 
Artiklar med pris från prisposter med egenskapen Visa rabatt/påslag % fick vid betalning via 
Klarna Faktura rabatten avdragen ännu en gång på fakturan från Klarna. Nu är rabatten 
avdragen, men visas inte på Klarnas Faktura. 
Stöd finns nu för betalning via Klarna Faktura. Beställning av Klarna görs i rutin 791 e-line 
Order och inläsning, fliken Klarna. 
När beställning är genomförd hos Klarna och egenskaperna för kontot har angetts i rutin 791 
e-line Order och inläsning, fliken Klarna, läggs nytt betalningssätt upp i rutin 827 
Betalningssätt, med betalningstyp ”Extern faktura via Klarna”. Betalningssättet kan sedan 
användas i rutin 828 Leverans- och betalningssätt. Markera de kunder som ska ha tillgång till 
betalningssättet i rutin 726 Kontakter. Ett urval av kunder kan uppdateras med betalningssätt 
via rutinen 9860 Uppdatera grupp av kontakter, knappen e-line. 
När en order med Klarna Faktura som betalningssätt slutförs på e-handelns kassasida,  
erhålls ofta svar från Klarna med en gång och ordern skickas till Pyramid. Ibland kan dock 
Klarna vilja genomföra en manuell kontroll. Ordern skickas då till Pyramid och kan ses i 
rutin 3920 Orderinläsning med status ”Inväntar besked från Klarna”. Order med denna status 
kan inte läsas in, ändras eller raderas. Om positivt besked erhålls från Klarna ändras status 
och ordern hanteras på samma sätt som om den blivit godkänd från början. Vid negativt 
besked får ordern status ”Avslagen av Klarna” och får hanteras manuellt i rutin 3920 
Orderinläsning. 
Order betalade via Klarna Faktura hanteras efter inläsning till Pyramid på samma sätt som 
kort- eller bankbetalade order. 
Klarna Faktura kan användas av kunder i följande länder: 

Sverige 
Danmark 
Norge 
Finland 

KLARNA FAKTURA – SP08 
Om en order som finns i inläsningsregistret i Pyramid raderas från Klarnas administrations-
verktyg, raderas den nu även från inläsningsregistret. 
För företagsorder finns nu möjlighet att skicka med referens i form av för- och efternamn på 
kontakten för visning på fakturan. För att aktivera detta kontakta Klarnas support. 

KLARNA FAKTURA OCH ANDRA EXTERNA FAKTURAINLÖSARE – SP08 
Möjlighet finns nu att på de order som skapas för internetbetalade order med betalningsätt 
externa fakturainlösare koppla en fakturakund. Egenskapen anges i rutin 791 e-line Order 
och inläsning, under flikarna Dibs och Klarna. 

KOD I <HEAD>-TAGGEN – SP08 
Möjlighet att lägga till egen kod som hamnar inom <HEAD>-taggen. Önskad kod placeras i 
rutin 791 e-line Layout och verktyg, fliken verktyg. 
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KONTAKTFORMULÄR – SP05  
Kontaktformuläret gav ”Unknown error” när det skickades.  
Inloggade användare kunde inte skicka kontaktformuläret om de inte redan hade 
telefonnummer ifyllt i sina kontaktuppgifter. Trots att telefonnummer angavs i formuläret 
visades meddelande om att telefonnummer måste anges.  

KONTAKTFORMULÄRET – SP08 
Vid försök att lägga HTML-kod i meddelanderutan gav systemet 500-fel. 

LADDNINGSSYMBOL – SP09 
Om en sida tar längre tid att ladda än en sekund visas nu en laddningssymbol. 

LILLA VARUKORGEN – SP06 
Artikelrader i varukorgen är nu klickbara, med länk till dess produktsida. 

LISTLAYOUT – SP06 
Efter nyinstallation av e-linemodulerna i sp05 visades inte artikelbild vid fönstervisning av 
varugrupp. Fältet för artikelbild saknades i listlayoutsinställningarna. 

LISTLAYOUT SKYLTNING LISTVISNING – SP07 
För skyltning med visningstyp listvisning kan nu fält från registret Skyltrader (22930) läggas 
till. 

LÄGG I KORG – SP05 
Om en artikel hade egenskap angiven för minsta antal som fick läggas i kundkorgen eller 
antal efter förpackningsstorlek tillsammans med saldoegenskap att artikeln inte skulle visas 
om den hade negativt saldo, visades den ändå fast saldot understeg minsta antal eller 
förpackningsstorlek. 

LÄNK MED DIREKTINLOGGNING – SP06 
Möjlighet finns nu att länka till artiklar/varugrupper/skyltningar och direkt också utföra en 
inloggning. 
Exempel på länk (Produktsida): 
http://eline.bis.nu/sv/Myran_Classic?id=10623&strAN=användarnamn&strLO=lösenord 
Exempel på länk (Skyltning): 
http://eline.bis.nu/sv/Produkter/Realisation?strAN=användarnamn&strLO=lösenord 
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LÄNK TILL SKYLTNING/VARUGRUPP SOM INTE FINNS I NAVIGERINGSTRÄDET – SP09 
Det är nu möjligt att även länka till skyltningar eller varugrupper som inte finns i 
navigeringsträdet. Det görs med hjälp av nedan länk-syntax: 

Adress till shop/SpråkkodGästmall/Text?VID=Viewid_Viewtype_Viewarg 
 

Länkdel Förklaring 

Adress till shop/ Avser adress till er shop, måste finnas.  
Exempel: e-line.shopen.se/ 

SpråkkodGästmall/ Eventuell Språkkod samt eventuell Gästmall för länken. Angiven 
Språkkod eller Gästmall måste finnas i systemet.  
Exempel: svVIP/   

Text Valfri text som visas i brödsmulemenyn.  
Exempel: Special 

?VID= Måste finnas i länken. 
Viewid Varugrupps- eller skyltkoden. Måste finnas i systemet. 

Exempel: EXP 
_ Separator (understrykningstecken) 
Viewtype 2=varugrupp 

3=skyltning  
 
Måste finnas i länken. Exempel: 3 

_ Separator (understrykningstecken) 
Viewarg Önskad visningstyp. 

2=Fönster  
3=lista  
4=utökad lista 
5=lista med text  
 
Måste finnas i länken. Exempel: 4 

Länk exempel: e-line.shopen.se /svVIP/Special?VID=EXP_3_4 

MEDDELANDE PÅ KASSASIDAN – SP07 
Även om egenskapen för "Visa endast på interna blanketter" var markerad så visades 
meddelandet på externa blanketter.  

MENYN – SP05 
Länkar i menyn som hade egenskapen att endast visas för inloggade, visades inte förrän 
användaren loggat ut. 

MENYN – SP06 
Nu finns möjlighet att lägga funktioner som vanligtvis ligger under ”Mitt konto” som 
menyval. 

MICRODATA – SP04 
Nu märks innehållet på en webbsida med microdata. Detta gör att informationen kan tolkas 
av sökmotorerna och att visning av sökresultatet visas på ett mer överskådligt sätt.  

MITT KONTO – SP06 
Under Serienummeröversikten kunde inloggad användare som inte var kopplad till en kund, 
se alla serienummer som inte hade kundkod. 
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MOBILVÄNLIGA RULLGARDINSMENYER – SP07 
Rullgardinsmenyer fungerar nu på mobila enheter. 

NAVIGERINGSTRÄD – SP05  
Egenskapen i Pyramid för vilken träddesign som ska användas misstämde med vilket träd 
som sedan visades på Internet. Nu visas rätt träddesign enligt inställningen i Pyramid.  
Om ”konstiga” tecken, t.ex. & användes i nodnamn på navigerings- och menyträd, visades 
nodnamnen felaktigt i e-handeln.  
Om navigeringsträden var många, stora eller skulle visas på flera språk, kunde mängden data 
som skickas till webbserverns sql-databas bli för stor. Detta avhjälps nu med att markera 
egenskapen ”Skicka träd uppdelat” i rutin 791 Egenskaper e-line, knappen Kommunikation 
och fliken Webbserver. Då skickas datan för ett språk i taget till webbservern. 

NAVIGERINGSTRÄD – SP08 
Navigeringsträd är nu optimerade för snabbare visning. 

NAVIGERINGSTRÄD – SP08 
Navigeringsträd med navigeringstyp Träd, Träd komprimerat och Rubriker såg konstiga ut 
om e-handeln är installerad som en applikation. 

NYTT BETALNINGSSÄTT – SP07 
Om kortbetalning Visa används är det nu också möjligt att välja att betala med Visa 
Electron. Inga nya inställningar krävs i Pyramid, val av Visa eller Visa Electron görs på Dibs 
betalningssida. 

NÄSTA FÖRVÄNTADE LEVERANSVECKA – SP08 
Finns bekräftade inköp, visas veckan från den tidigaste av dessa. Detta gäller även om det 
finns obekräftade inköp med ännu tidigare levvecka. 

OFFERT – SP06 
Möjlighet finns nu att skapa offert istället för order i e-handeln. Om offert ska skapas istället 
för order markeras detta per kundkategori i rutin 3916 Kundkategorier. 

OLIKA UTSEENDEN FÖR OLIKA ANVÄNDARE – SP04 
Möjlighet finns nu att ha olika CSS:er och bilder för olika kundkategorier. Skapa katalog 
under Lokala filer\CSS och ange sedan dess katalognamn på kundkategorin i rutin 3916 
Kundkategorier, (lokala filer\css\ny css-mapp). För att kunna ha olika bilder skapar du 
katalogen site under den nya undermappen, (lokala filer\css\ny css-mapp\site). 

ORDERINLÄSNING – SP06 
Vid inläsning av internetbetalade order och egenskapen "Ingen hantering av internetbetalade 
order" var markerad, skapades ändå acontofakturor. 
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ORDERÖVERSIKTEN – SP05  
Även om användaren hade egenskap att inte visa priser, syntes priserna under 
Orderöversikten.  
Om e-kundtjänstmodulen fanns installerad hände inget vid byte mellan att se internetorder 
och alla order. 
Belopp för Totalt momsbelopp (#10012) och Totalsumma inkl. moms (#10013) finns nu 
tillgängliga att visa i Orderöversikten. Läggs till i listan via rutin 791 Egenskaper e-line, 
knappen Listlayout. 

PRODUKTLISTOR – SP05  
Om artikelbenämning innehöll tecknet ”&” så kunde en timeout uppstå och resultatet visades 
inte.  

PRODUKTSIDAN – SP05  
Text tillhörande crosselling på artikel visades inte.  
Informationsknappen i tillbehörslistan var större/tjockare än andra informationsknappar.  
Produktsidan som visar variantartikel med matrisvisning, visade ingen scroll-list om 
matrisen innehöll många alternativ och därmed blev för bred.  
Om egenskap att visa variantartiklar i enkel rullgardinsmeny var angiven, kraschade sidan 
vid val av variant. 
Om något av de varugruppsberoende informationsfälten är aktiverat men inte innehåller 
någon data, så visas nu inte heller fältets ledtext. 

REGISTRERING – SP06 
Vid registrering av ny användare då fält för land saknas i registreringsformuläret, hämtas nu 
land från registreringsmallen. 

SEVENYEL – SP05 
Severutinen Sevenyel som ska köras i samband med uppgradering från gamla till nya e-
handeln kunde ge systemfel 202/253. 

SKYLTRADSTEXT – SP08 
Möjlighet att via egenskap på skyltningen visa artikeltexten som anges i rutin 3911 e-artiklar 
som skyltradtext istället för den skyltradstext som registreras i rutin 3913 Skyltningar. 

SKYLTTEXT – SP09 
Vid visning av skyltning som fönster eller lista kan skyltradstext eller artikeltext visas. 
Tidigare visades texten som oformaterad text men nu visas även eventuella formateringar 
gjorda i Pyramid. 

SNABBORDER – SP05  
Registrering av snabborder kunde ge fel ”500”.  
Snabborder visades även när endast modulen e-kundtjänst var installerad.  
Snabborderfunktionen visades trots att användaren hade egenskapen för köp spärrat 
aktiverad. 
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SNABBORDER – SP06 
Om en variantartikel angavs i snabborderformuläret fungerade inte länken till dess 
produktsida. 

SPRÅKFILER – SP04 
Datumkontrollen på kassasidan har fått nya texter som kan behöva översättas om e-handeln 
har översatts till fler språk. 

Töm BtnCalEmpty 

Idag BtnCalToday 

Stäng BtnCalClose 

SPRÅKFILER – SP05 
Nya texter: 

ChoosePaymentMissing Meddelande om att leverans-och betalningssätt saknas på 
kassasidan.  

DateMissing Meddelande om datum inte angetts vid registrering av ny 
mätarställning under Serienummeröversikten i e-
kundtjänstmodulen.  

SubscribeNoEmailChange e-kundtjänstfunktionen Prenumerationer. Användaren måste ha en 
e-postadress för att kunna prenumerera. Om användaren inte har 
det beskriver denna text var de kan lägga till den. 

DeliveryAddressNotStated Meddelande på kassasidan om kunden valt att ange annan 
leveransadress och inte fyllt i några uppgifter. 

OrderWeight Ledtext för ordervikt i kassasidans summeringsbox. 

OrderWeightUnit Enhet för ordervikt i kassasidans summeringsbox. 

ChosenDelivery Ledtext för valt leveranssätt i kassasidans summeringsbox. 

ChosenPaymentMethod Ledtext för valt betalningssätt i kassasidans summeringsbox. 

ChosenBonusChecks Ledtext för valda bonuscheckar i kassasidans summeringsbox. 

Borttagna texter: 
ActivateCampaign Ledtexten för aktivering av kampanj.  

SPRÅKFILER – SP06 
Nya texter: 
BtnMore – Serienummeröversikten, om fler poster finns att hämta.  
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SPRÅKFILER – SP07 
Nya texter visas nedan. 
Klarna Faktura: 

SSN  Inmatning av personnummer vid val av betalningssättet. 

OrgNo  Inmatning av organisationsnummer vid val av betalningssättet. 

KlarnaPhoneNumber  Inmatning av telefonnummer vid val av betalningssättet. 

PaymentTerms  Text för köpvillkor vid val av betalningssättet. 

KlarnaDenied  Felmeddelande på kassasidan när Klarna inte godkänner ordern. 

502  Felmeddelande när order av någon anledning inte kan registreras i 
Pyramids inläsningsregister. 

PBSOrderContactError  Felmeddelande när en order blivit accepterad men inte kan skickas till 
PBS. Trolig orsak är att WTS-tjänsten är nere. e-handeln försöker 
skicka ordern till Pyramid med jämna mellanrum tills att WTS-tjänsten 
är igång igen. 

PaymentMethod  Orderöversikten, nu visas vilket betalningssätt som använts. 

 
Attestfunktion: 

NotAttestedOrders Orderöversikt, radioknapp som visar ej attesterade order. 

BtnAttest Orderöversikt, vid val av ej attesterade order, knapp Attest. 

BtnDelete Orderöversikt, vid val av ej attesterade order, knapp Radera. 

Attested Orderöversikt, Atteststatus. 

NotAttested Orderöversikt, Atteststatus. 

WsPbsErrorWrite Felmeddelande från pyramid. 

WsPbsErrorDelete Felmeddelande från pyramid. 

ConfirmDeleteOrder Orderöversikt, kontrollfråga vid makuleringring av order. 

 
Banners: 

BannerLink Vid klick på banner som är kopplad till skylt/varugrupp/artikel som inte 
finns i navigeringsträdet visas länk i stil med 
"/sv/annonser?BID=fraktfritt". "annonser" är delen som kan påverkas 
med denna språkkod. 

 
Betyg och kommentarer: 

Rating Ledtext betygsättning. 

RatingRateTitle Rubrik för betyg och kommentarsfunktionen. 

RatingCommentsTitle Rubrik för tidigare betyg och kommentarer. 

RatingNoComments Text, ingen har tidigare betygsatt produkten. 

RatingTitle Ledtext rubrik-fältet. 

RatingName Ledtext namn-fältet. 

RatingComment Hjälptext kommentars-fältet. 
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RatingMissing Felmeddelande, betyg saknas. 

NameMissing Felmeddelande, namn saknas. 

TitleMissing Felmeddelande, rubrik saknas. 

LoginRequiredForRating Text, måste vara inloggad för att kunna få betygsätta eller kommentera. 

SendRatingError Felmeddelande då betyget/kommentaren inte kunnat sparas i Pyramid. 

AverageRating Ledtext då snittbetyg visas. 

SPRÅKFILER – SP08 
NoInformationChosen – Varningsmeddelande på sidan ”Beställ information” vid klick på 
”Beställ” om inget val har gjorts på sidan. 

SPRÅK PÅ DIBS BETALNINGSSIDOR – SP07 
Om det språk som är valt i e-handeln finns tillgängligt som möjligt språk på Dibs 
betalningssidor visas sidorna på detta språk, annars visas sidorna på engelska. 

SPRÅKÖVERSÄTTNINGAR – SP05  
Produktsidan 

Informationsfältens innehåll och bildtexterna visade inte den översatta texten om sådan 
fanns.  

Kvittosidan 
Visade inte den översatta texten om sådan fanns.  

Mitt konto, Fakturaöversikt (e-kundtjänstfunktion) 
Visade inte den förklarande texten varken för systemspråk eller andra språk.  

Mitt konto, Prenumerationer (e-kundtjänstfunktion) 
Visade inte den översatta benämningen om sådan fanns.  

STAFFLING PÅ KAMPANJ – SP06 
Stafflade priser på en kampanj slog inte igenom, om det samtidigt fanns ett kundavtal. 

SÖKNING – SP05 
Om egenskapen för att använda utlandsbenämningar var markerad, gick det ändå inte att 
söka på utlandsbenämningar i fritextsökningen på Internet med aktuellt språk aktiverat. Nu 
blir utlandsbenämningen från rutin 710 Artiklar sökbar för andra språk om det inte finns en 
översättning för det aktuella språket angiven i rutin 3911 e-artiklar. 
Fritextsökning på innehållet i de varugruppsberoende informationsfälten fungerade inte med 
annat språk än systemspråket aktiverat. 

TILLBEHÖR – SP09 
Om en artikellista sorterades om innan en produktsida med en tillbehörsskyltning öppnades, 
fick tillbehörsskyltningen samma sortering som den tidigare artikellistan. 

VARIANTARTIKLAR I PRISSYSTEMET – SP07 
Vid matrisvisning blev radsumman fel i kundkorg/kassa för variantartiklar med avtalspriser 
upplagda på grundartikeln. 

VARUKORGEN – SP05  
Varukorgen visades trots att endast modulen e-kundtjänst var aktiverad.  
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VISA INTE VYSIDA – SP05  
Ny egenskap, "Visa inte vysida", i rutin 791 e-line Layout och verktyg, fliken Layout, ger 
möjlighet att välja att inte visa sida med vysammanställning vid klick på en vynod.  

VISNING AV VARIANTARTIKLAR – SP05.  
Grundartikeln visades inte om egenskapen för att inte visa artiklar med negativt saldo var 
markerad och grundartikelns första variant hade negativt saldo.  

VYSIDOR – SP08 
Möjlighet finns nu att på noderna i rutin 3915 Navigeringsträd ange bild och koppla text och 
skyltning eller länka till en extern sida. Anges en extern länk har denna högre prioritet än 
angiven bild/skylt. 

VYSIDOR – SP08 
Länkar till undernivåer på vysidor gav felaktiga länkar om e-handeln är installerad som en 
applikation. 
Nodernas bild/text flödade 
Vid många undernoder placerades inte alltid bilderna i snygga rader utan kunde radbrytas 
felaktigt. 

746 SPECIALPRISREGLER – SP06 
Egenskapen att en specialprisregel bara ska kunna användas en gång per kund fungerade inte 
om den order som först använt kampanjen låg kvar i inläsningsregistret. 

791 EGENSKAPER E-LINE – SP05  
I egenskaperna för listlayout var inte egenskapen ”Ingår i sortering” tillgängligt för fönster- 
och utökad listvisning. 
Fältet för användare under Egenskaper Kommunikation, fliken Webbserver är förlängt till 40 
tecken. 

791 EGENSKAPER E-LINE – SP08 
Vissa fält visades inte om dialogen kördes via Terminal Server. Gäller vissa fält i 
egenskapsdialogerna för Kommunikation, fliken Lokala filer, och Order och inläsning, 
flikarna Klarna och Dibs. 

791 EGENSKAPER E-LINE – SP09 
När egenskapsdata för gästmallar skickades till webbservern kom inte egenskaper för 
modulen e-kundtjänst med, om inga gästmallar eller generell gästmall fanns angiven. 
Egenskaper för sökoptimering under Layout och verktyg är nu möjlig att översätta till olika 
språk. 
e-postmeddelandet som skickas i samband med funktionen ”Glömt ditt lösenord” var inte på 
det språk som användaren valt i e-handeln. Detta är nu åtgärdat. 

882 DIAGNOS – SP06 
Om grundartiklar fanns som e-artiklar visades det vid diagnos ett felaktigt meddelande om 
att artikeln saknades. 
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3911 E-ARTIKLAR – SP05  
Funktionen ”Uppdatera artiklar” har inte längre valet ”Uppdatera sökoptimeringsdata” 
markerat vid ingång i dialogen.  
Gick inte att skicka bilder med för lång sökväg eller med sökväg/bildnamn innehållande 
blanksteg. 
Bilder visas inte i dialogen om sökvägen till bilden var för lång. 
Fältet för sökbegrepp är förlängt till 100 tecken.  
Fältet sökbegrepp kan nu via funktionen F9: Språk översättas till andra språk. 
Fältet Leveranstid under egenskapen för Beställningsvara kan nu via funktionen F9: Språk 
översättas till andra språk. 

3912 VARUGRUPPER – SP05 
Fältet för sökbegrepp är förlängt till 100 tecken.  
Fältet sökbegrepp kan nu via funktionen F9: Språk översättas till andra språk. 

3913 SKYLTNINGAR – SP05  
Om datumintervall eller visningsegenskaper ändras på en skyltning ska uppdaterad 
information om navigeringsträdet skickas till webbserverns databas. Denna funktion ändrade 
registerpositioneringen så att en annan skyltning av misstag kunde få sina rader raderade och 
ersatta av den aktuella skyltningens rader.  
Om ändringar gjordes på en befintlig skyltning, kunde radernas F7-texter raderas.  

3915 NAVIGERINGSTRÄD – SP08 
Fälten för vysidorna visades inte korrekt i alla lägen och ärvde vid nyregistrering värden från 
föregående registrerade nod. 

3916 KUNDKATEGORIER – SP07 
Listbox för huvudvy är nu utbytt mot inmatningsfält med sökmöjlighet för att snabba upp 
uppstart av rutinen om många vyer finns. 
Om huvudvy angavs eller ändrades uppstod systemfel 202/22850. 

3920 ORDERINLÄSNING – SP05  
Systemfel vid start av rutinen, om egenskap för beloppsgräns var angiven i rutin 791 e-line 
Order och inläsning, fliken Orderinläsning.  
Det var möjligt att godkänna och överföra order utan lager, även om modulen Flerlager var 
installerad.  
Kontroll på kreditgräns skedde även för internetbetalade order. 
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3920 ORDERINLÄSNING – SP07 
Dialogen som visar orderrader gav systemfel 202/18 om första orderraden var en textrad.  
Dialogen som visar orderrader gav systemfel 202/59 vid försök att registrera en ny textrad. 
Vid byte/nyregistrering av kund på order uppdateras nu orderhuvudet med följande 
information från nya kunden: 

Godsadress 
Ansvarig 
Betalningsvillkor (från betalningssättet om angivet där, annars från kund) 
Leveransvillkor 
Kundtyp 
Samlingsfaktura 
Fakturakund 
Intrastat 
Blankettvariant (från kontakt om angivet där, annars från kund) 

3920 ORDERINLÄSNING – SP09 
Vid inläsning av internetbetalade order togs sigillet bort för tidigt. Det medförde att ordern 
behandlades utan sigill vid uppskapande av journal och statistik samt vid utskrift av 
orderdokument. 

3921 AVSTÄM INTERNETBETALNINGAR – SP08 
Nu är det möjligt att göra urval på betalningstyp Klarna Faktura och Extern faktura 
(Handelsbanken Faktura eller PayByBill). 
Nu är det möjligt att lyfta fram information från orderhuvudet (lu 30) i listkontrollen. 
Möjlighet finns nu att för alla betalningssätt ange önskat betalningsdatum. Betalningsdatum 
är tillgängligt och anges på de order med de betalningssätt som har egenskapen att de ska 
markeras som betalda vid avstämning i rutin 3921 Avstäm internetbetalningar. Lämnas fältet 
tomt sätts betalningsdatum som innan till fakturadatumet. Betalningssätt visas nu också i 
klartext i listkontrollen. 

3972 UPPSKICK WEBBSERVER – SP05  
Om uppskick sker med hjälp av filkopiering och egenskaperna för User Account Control är 
för högt satta på datorn som gör uppskicket, kopieras inga filer. Pyramid gav inget 
meddelande om detta. Nu visas meddelande om att filer inte kan kopieras.  
Nytt val vid uppskick av eget material, Lokala filer/nav. Om css eller bilder för 
navigeringsträdet önskas bytas ut så skapas en ny mapp upp under sökvägen för lokala filer 
som döps till ”nav”. I denna mapp sparas både css-filen style.css och bilderna som önskas 
bytas ut. Detta gäller menyträden ”Träd komprimerat”, ”Träd” och ”Rubriker”. 
Används något av menyträden Horisontell eller Dragspel förändras dessa genom att anpassa 
user.css. 
Vid testuppskick skickades filen test.htm till fel ställe på webbservern. 
Vid uppskick av Eget material, Lokala filer/css, skickades inte hela katalogstrukturen under 
den lokala css-mappen upp.  
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8281 INTERNETBETALNINGAR – SP08 
Möjlighet att göra urval på och lyfta fram information från orderhuvudet (lu 30) i 
listkontrollen. Användbart för att t.ex. kunna göra urval på senaste leveransdatum (#3113), 
för att spara urval som sedan kan användas i rutin 3921Avstäm internetbetalningar vid 
avstämning mot t ex. Klarnas avstämningsnotor. 

 
Viktigt! 

NYA INSTÄLLNINGAR I DIBS ADMINISTRATIONSVERKTYG – SP06 
För att säkra upp flödet under internetbetalningar och fånga upp order om problem uppstår 
under betalningsflödet, har vi implementerat funktioner som behöver ett par nya inställningar 
i Dibs administrationsverktyg. 
Under menyvalet Integration/Returvärden ska valet ”Alla fält, även sådana som ni skapat, 
med undantag av kortinformationen returneras” markeras. 
Under menyvalet Integration/Callback ska valet ”Utför flera callbackförsök om callback inte 
fungerar” markeras.  

ALLMÄNT - ALLTID 
För att rättningar gjorda i html-filer ska slå igenom måste uppskick göras i rutin 3972 
Uppskick webbserver, urval Grundsystem. Även WTS-tjänsten ska startas om. 

 e-säljare/iPad 

VERSION 1.2.2 – SP07 
Ny version av e-säljare/iPad app kommer att publiceras på AppStore inom några dagar. Den 
nya versionen 1.2.2 kräver de ändringar som finns i tillägg 5 till PBS 3.41A sp 07. Den 
tidigare versionen fungerar dock fortfarande när tillägg 5 har installerats.  
Nyheterna omfattar bland annat:  

• Ny hantering för inloggning med personlig licens e-säljare, som anges på signaturen i 871 
Användare. Tidigare hantering för inloggning, dvs med hjälp av rutin 726 Kontakter, 
används inte längre.  
• Produktsortiment/navigeringsträd per kund/kontakt  
• Förenklad underhållsmeny  
• Sökknapp i toolbar  
• Layoutändringar i toolbar samt köpdialog  
• Antal selekterat vid inmatning  

Användarhandledning för den nya versionen finns tillgänglig i F1-hjälps navigering, samt på 
partner.unikum.se, under Produkter, e-säljare/iPad. 
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VERSION 1.3 – SP09 
På App Store kommer det i samband med servicepack 09 att publiceras en ny version(1.3) av 
appen.  
Versionen har följande nyheter: 

• Stöd för off-line körning med möjlighet att ladda ner kunder och artiklar innan 
kundbesök. 

• Möjlighet att ange avvikande pris direkt i köpdialogen. 
• Hantering av valuta per kund. 
• Möjlighet att välja att skicka offert istället för order. 
• Spara undan varukorgar. 
• Översikt över öppna varukorgar. 
• Historik per säljare. 
• Kundhistorik med registrerade order, köpta artiklar och möjlighet att kopiera 

artiklar till aktuell varukorg. 
• Bild i navigeringen kan styras per nod. 
• Möjlighet att nå köpdialog direkt från kassan. 
• Diverse mindre kosmetiska förändringar. 

obs! 
Version 1.3 kan kopplas mot äldre versioner än sp09, men då är inte all funktionalitet ovan 
tillgänglig. 
 

Fakturering 

210 FAKTURAUNDERLAG – SP04 
Finns det väldigt många dagskurser på en valuta i rutin 825 Valutor och denna valuta anges i 
rutin 210 Fakturaunderlag, tog det tidigare väldigt lång tid att starta rutinen. Nu laddas 
endast de 30 senaste dagskurserna in vilket gör att rutinen startas fortare. 
Kreditkontrollsdialogen har fått ny tydligare design. 
Det skapades felaktigt en restorder vid kreditering av order. Nu påverkas inte rest av 
kreditering, dvs. den rest som ligger på ordern före kreditering består. 

210 FAKTURAUNDERLAG – SP05 
Om underlag för fakturering endast innehöll avgifter dvs. frakt-, expeditionsavgift blev det 
ingen moms på fakturan.  
När order krediterades i rutin 210 Fakturaunderlag, speglades även transaktionernas löneart. 
Detta medförde att överföring av transaktioner till löneprogram kunde bli fel. 
Vid fakturering inkl.moms blev momsen fel om en orderrad hade flera transaktioner. 
Byt kund-dialog har nu Snabbsök, för att söka fram ny kund. 
Belopp räknades inte ut om ett antal angavs i fältet Antal och användaren direkt klickade på 
t.ex. F2. 
Funktionen Kalkylera order har förändrats. Nu går det endast att kalkylera rader som är 
utlevererade eller där utleverans påbörjats. 
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210 FAKTURERING – SP06 
Om fakturaunderlaget innehöll artiklar under inventering och det var spärr för in/utleverans, 
gick det ändå att kreditera underlaget. 
Om en artikel är under inventering och ut/inleveranser är spärrade kan inte antal ändras på 
befintliga rader. 
Vid nytt fakturaunderlag från kundcentral då kunden hade en orderregistreringstext, 
hamnade inte fokus i textdialogen. 

210 FAKTURAUNDERLAG – SP07 
Underdialog Byt kund har nu säkrare hantering med avseende på nyregistrering via dialogen. 
Vid rabatt över 100% på orderraden tömdes inte rabattfältet vilket kunde ge felaktigheter vid 
faktureringen. 
Det gick inte att ändra valutavärderingsdatum på ett fakturaunderlag med övervägande 
kreditrader. 
Förhandsgranskning av blanketter kunde under vissa omständigheter påverka en pågående  
orderradsregistrering. 

210 FAKTURAUNDERLAG – SP08 
Nu ges en varning om vald projektgrupp är avslutad. 
Om egenskapen ”Varna vid brist” alternativet ”Saldo passerar noll” valts i rutin 791 
Egenskaper Försäljning, kunde felaktiga saldovarningar visas.  

210 FAKTURAUNDERLAG – SP09 
Vid utskrift av ackumulerade rader placerades inte ackumuleringsradtexten efter de 
ackumulerade raderna. Detta är nu åtgärdat. 
Tidartiklar som hämtade lönearten från rutin 791 Egenskaper, Projekt, fältet Löneart, angav 
felaktigt löneart på transaktionen vid kreditering. Detta kunde leda till att löneunderlaget 
blev felaktigt. 

211 FAKTURERING – SP03 
Specialfält för att visa momsbelopp i valuta på fakturan, visar nu även momsen i 
systemvaluta om ordern inte är i valuta. 

211 FAKTURERING – SP05 
Vid fakturering med egenskapen ”Pris inkl.moms” blev momsen fel om en orderrad hade 
flera transaktioner. 

211 FAKTURERING – SP08 
Vid delkreditering av ROT/Husarbets-fakturor kunde det bli fel reduktion.  
Dialogen för Personuppgifter (ROT/Husarbete) lägger nu med automatik på 16 först i 
Organisationsnummer för bostadsrättsföreningar. Detta krävs av Skatteverket på XML-filen 
som skapas i rutin 271 Ansökan husarbeten.  
Dialogen Personuppgifter finns i rutinerna 110 Projekt, 210 Fakturaunderlag och 410 Order. 

212 DIREKTREG. FAKTURA – SP04 
Kreditkontrollsdialogen har fått ny tydligare design. 
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212 DIREKTREG. FAKTURA – SP06 
Vid registrering/kontering av faktura med momskod utan moms kunde beloppen nollställas 
vid byte mellan faktura och konteringsfliken. 
Order märktes felaktigt som avslutade i denna rutin. 

212 DIREKTREG. FAKTURA – SP08 
Vid ändring av valuta och valutabelopp på en faktura räknades momsen inte ut korrekt.  

212 DIREKTREGISTRERING AV FAKTURA – SP09 
Nu är det möjligt att ange en annan kund än orderkunden på fakturan. 

213 ACONTO-FAKTURERING – SP04 
Vid nytt acontounderlag för acontoplan, hämtas eventuell fakturakund automatiskt från 
ordern. 

214 KONTRAKT – SP04 
Finns det väldigt många dagskurser på en valuta i rutin 825 Valutor och denna valuta anges i 
rutin 214 Kontrakt tog det tidigare väldigt lång tid att starta rutinen. Nu laddas endast de 30 
senaste dagskurserna in vilket gör att rutinen startas fortare. 
Kreditkontrollsdialogen har fått ny tydligare design. 

220 INBETALNING – SP07 
Gränsen för hur många Direktinbetalningar som kan registreras på ett datum är utökad till 
9999. 

221 RÄNTEFAKTURERING – SP04 
Drivaren Räntefaktura (RFAK) är omskriven. 
Möjlighet att kontera påminnelseavgiften separat. Nytt fält (Påminnelseavg. Räntefakturor) 
för angivande av konto har tillkommit i rutin 830 Standardkonton. Om detta konto inte är 
ifyllt fungerar det som tidigare. 
Ändringen innebär att påminnelseavgiften räknas av från specialfältet Räntebelopp på 
räntefakturan och då bör specialfältet för avgifter finnas utlagt för att summeringen ska 
stämma.   

271 ANSÖKAN HUSARBETEN – SP09 
Layouterna för hushålls- och ROT-arbeten uppdaterade (gäller ej XML) . 

Flerlager 

412 TOTALLEVERANS – SP06 
Leveranslistan Totalleveranser, (ORTE) har nu register 58 Lager/artikel positionerat för 
varje artikelrad. 

466 LAGERTABELL – SP07 
Det finns nu en spärr som kontrollerar om lagret används. Används lagret går det inte att ta 
bort det. 
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466 LAGERTABELL – SP08 
Om lagret har Saldo, Reserverat antal, Beställt hos leverantör, Reserverat omföring eller 
Beställt omföring, går det numera inte att radera lagret. 

476 BERÄKNA INKÖPSPARAMETRAR – SP07 
Nu visar fliken Beräkningsinfo information från register Flerlager om modulen Flerlager är 
installerad.  

710 ARTIKLAR – SP07 
Vid radering av ett lager visas nu ett meddelande som varnar om att det inte längre går att 
skriva ut lagervärdeslistor från lagret, om lagret tas bort. 

710 ARTIKLAR – SP08 
Lagret kunde raderas, även om Reserverat eller Beställt omföring fanns. Felet är åtgärdat. 

8020 UTSKRIFTSCENTRAL – SP03 
Ny lista Lagervärde flerlager inkurans (ALLVIN). Listan finns tillgänglig under mappen 
Lagerlistor. Motsvarande lista finns även för Pyramid Standard. 

8020 UTSKRIFTCENTRAL – SP08 
Lageromsättningslistan ALRO. Egenskapen "inkludera inte lag.omf.trans" fungerade inte. 

Företagsupplysning 

720 KUNDER – SP06 
Vid konkurs sätts ratingkod på fliken Företagsupplysning till 0 och Kundstatus på fliken 
Kund till SPÄRR. 

8118 FÖRETAGSUPPLYSNING STUDIO – SP06 
Nu finns en Info-knapp för att visa vilken data som hämtas. 

Försäljningsanalys 

3110 KASSAFÖRSÄLJNING – SP06 
Vid orderingångsstatistik och om kassamodulen är installerad sparas nu Signatur i kassa 
(#13817). Tidigare fanns bara möjlighet att få ut försäljningsstatistik för Säljaren på ordern. 

Giroutbetalning 

PLUSGIRO OCH BANKGIRO I FÖRETAGSREGISTRET – SP07 
Fälten Plusgiro och Bankgiro i företagsregistret uppdateras numera vid förändringar av 
egenskaper Bankadresser och vid ändrat Fast betalsätt på leverantören. 
Gäller följande rutiner: 

329 Bankadresser 
725 Leverantör 

SEVEKGI – SP09 
Severutin som används vid byte från Bankgiro till Plusgiro eller tvärt om, hanterar nu även 
utländska bankadresser. 
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SKAPA UPPDRAG – SP07 
Kreditfakturor med bevakning måste numera ingå med hela sitt belopp då uppdrag skapas. 
Gäller följande rutiner: 

330 Bankgiro 
331 Plusgiro 

UTBETALNINGSLISTOR – SP06 
Registret bankadresser är tillgängligt i rutin 840 Rapportgenerator för Uppdragslista (GILI).  
Fälten visas på utbetalningslista vid sortering på uppdragsnummer. 
Gäller följande rutiner: 

330 Bankgiro 
331 Plusgiro 
332 Bankgiro utland 
333 Postgiro utland 

329 BANKADRESSER – SP04 
Fältet Clearingnummer har fått utökad längd vid inmatning, från 5 tecken till 12 tecken. 

329 BANKADRESSER – SP06 
För leverantörer med endast en bankadress kommer fälten Postgironr  #2071 alternativt  
Bankgironr  #2072 att uppdateras vid ändringar, för att rätt värden ska kunna visas i till 
exempel studior och centraler. 

332 BANKGIRO UTLAND – SP04 
Vid valet Urval/Ändra, sidoinformation Info är Belastningskod ändringsbart via en listbox. 
Ändras denna läggs belastningskoden på fakturan. I annat fall läses denna från bankadressen. 

791 EGENSKAPER GIRO – SP08 
Flik Bankgiro Utland. Ny egenskap Filformat, SISU BGC Layout eller Bankgirots 
utlandsformat. SISU BGC Layout är det format som hittills har använts och är standard. 
Enstaka banker har gått över till Bankgirots utlandsformat.   

Importrutiner 

INKÖP – SP05 
Vid utskrift i samband med import via PTC kommer alla utskrifter till skrivare som inte är 
tillgängliga på datorn som kör PTC-tjänsten, att läggas till rutin 731 Blanketter. En post 
kommer att skrivas i loggen för PTC-uppdraget. 
Utskrift i samband med import sker nu enbart när egenskapen ”Direktutskrift” är vald i 
importegenskaperna och egenskapen ”Alltid” eller ”Enligt standardegenskap” är vald i rutin 
780 Blankettset. Är ”Alltid” vald i rutin 780 Blankettset men egenskapen ”Direktutskrift” 
inte har valts i importegenskaperna, läggs utskriften till rutin 731 Blanketter. Vid övriga 
kombinationer sker ingen utskrift. 
Gäller följande rutiner: 

3860 Inköpsorder 
3861 Inleveranser 
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ORDER – SP04 
Vid nyregistrering eller uppdatering av kund, fylldes inte fältet Land i trots att landskod 
angivits i inläsningsfilen. 
Fälten #12361 och #12465 hette ”Planerad lev. vecka” trots att de ska innehålla önskad 
leveransvecka. Nu heter de "Önskad lev. vecka". 
Gäller följande rutiner 

3810 Offert 
3820 Projekt 
3821 Order 
3822 Kontrakt 
3830 Fakturaunderlag 
3831 Utlev. order 

ORDER – SP05 
Vid utskrift i samband med import via PTC kommer alla utskrifter till skrivare som inte är 
tillgängliga på datorn som kör PTC-tjänsten, att läggas till rutin 731 Blanketter. En post 
kommer att skrivas i loggen för PTC-uppdraget. 
Utskrift i samband med import sker nu enbart när egenskapen ”Direktutskrift” är vald i 
importegenskaperna och egenskapen ”Alltid” eller ”Enligt standardegenskap” är vald i rutin 
780 Blankettset. Är ”Alltid” vald i rutin 780 Blankettset men egenskapen ”Direktutskrift” 
inte har valts i importegenskaperna, läggs utskriften till rutin 731 Blanketter. Vid övriga 
kombinationer sker ingen utskrift. 
Gäller följande rutiner: 

3810 Offert 
3820 Projekt 
3821 Order 
3822 Kontrakt 
3830 Fakturaunderlag 
3831 Utlev. order 

ORDER – SP09 
Direktutskrift sker om kryssrutan Direktutskrift har markerats i importegenskaperna och 
radioknapp ”Alltid” eller ”Enligt standardegenskap” valts i gruppboxen Direktutskrift i rutin 
780 Blankettset. 
Gäller följande rutiner: 

3810 Offert 
3820 Projekt 
3821 Order 
3822 Kontrakt 
3830 Fakturaunderlag 
3831 Utlev. order 

3800 IMPORTRUTINER – SP04 
Felaktiga värden som lästs in via importfilen kunde inte tas bort i korrigeringsdialogen, bara 
ersättas med andra värden. Nu finns det möjlighet att ange ett $ i fältet Rätt värde. $ tömmer 
det felaktiga värdet. 

3830 FAKTURAUNDERLAG – SP07 
Det går numera att nyregistrera serienummer  vid nyregistrering av en serienummerartikel. 
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3831 UTLEV. ORDER – SP05 
Om lager ändrades på en orderrad i samband med utleverans av orderraden, blev det fel i 
reserverat på bägge lagren. 

3840 TRANSAKTIONER – SP04 
Vid import av transaktioner togs inte hänsyn till personpriser. 

3840 TRANSAKTIONER – SP05 
Om samma fil av misstag lästes in två gånger, skapades intrastatstatistik på nytt men inga 
transaktioner. 
Om ett annat lager angavs vid utleverans, ändrades lagret på den utlevererade orderraden. 

3840 TRANSAKTIONER – SP07 
Med egenskapen ”Inköpspris från batch” blev kostnaden på transaktionen per styck, inte för 
det utlevererade antalet. 

3855 INVENTERING – SP04 
Det gick att importera en inventeringsanmodan med gemener, vilket sedan gav ett 
felmeddelande vid efterbehandling. 

3855 INVENTERING – SP07 
Signatur på inventeringsraderna blev inloggads signatur, inte de signaturer som fanns på 
raderna i filen. 

3860 INKÖPSORDER – SP04 
Det gick att importera annan kategori till inköpsraden än den som fanns på artikeln i 
artikelregistret. 
Det blev ingen artikelbenämning på inköpsraderna när endast artikelkod importerades för 
befintliga artiklar. 
Bankadress skapas för ny leverantör. Kräver #12255 Plusgironummer eller #12256 
Bankgironummer. Dessutom måste #12370 Betalningssätt finnas med. 

3880 LEV.RESKONTRA – SP04 
Bankadress skapas för ny leverantör. Kräver #12255 Plusgironummer eller #12256 
Bankgironummer. Dessutom måste #12370 Betalningssätt finnas med. 

3880 LEVERANTÖRSRESKONTRA – SP07 
Om kryssrutan ”Beräkna momsbelopp” i egenskaperna för inläsning är markerad, och inget 
annat belopp finns i filen, kommer momsbeloppet att beräknas enligt standardinställningarna 
för moms. 
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Inventarie 

7220 ÖVERAVSKRIVNING – SP05 
Rutinen tar även hänsyn till inventarier som har inventarietyp med Avskrivningstyp 
1(Planenlig) och inte enbart 2(Planenlig + räkenskapsenlig). Detta eftersom Avskrivningstyp 
2 allt mer har spelat ut sin roll för PBS-användare som ändå vill göra överavskrivningar. 

8090 INVENTARIECENTRAL – SP07 
Det finns nu möjlighet att radera inventarieposter som är avyttrade. 

Kassa 

3110 KASSAFÖRSÄLJNING – SP04 
Vid omvandling av offert till order kunde artikelns reserverade antal bli fel om 
Flerlagermodulen fanns installerad. 
Vid omvandling av offert skapad från en direktförsäljning till en ny order blev den nya 
orderns budgetbelopp tomma. 
Hämta mall/offert. Kan numera även behålla konto vid mall/offert.  Om kryssrutan "Behåll 
konto och kontodimensioner" är markerad, sker ingen ändring av konto och dimensioner. Är 
kryssrutan däremot omarkerad hämtas försäljningskonto och dimensioner enligt standard. 
Offerter som omvandlades till order blev inte korrekt avslutade. 

3110 KASSAFÖRSÄLJNING – SP05 
Vid Fakturering/Kvitto med egenskapen ”Pris inkl.moms” blev momsen fel om en orderrad 
hade flera transaktioner. 
Vid försäljning av en setartikel fick transaktionen inloggad användare i Pyramid istället för 
den inloggade säljaren i kassan. 
Nu finns inmatningskontroll för att undvika att för höga belopp anges. Max 11 tecken får 
anges inklusive decimal. 
Om en artikel ingår i en kampanj visades ett meddelande på skärmen. Det meddelandet ska 
aldrig visas i Kassan. 
Snabbsök för att söka fram ny kund har införts i Byt kund-dialogen. 
Hämta objekt/avdelning fungerade inte på öresavrundning. 
Belopp räknades inte ut om ett antal angavs i fältet Antal och användaren direkt klickade på 
t.ex. F2. 
På formatet Signaturkvitto (POSS), som används vid betalning med kort utan pin-kod, skrivs 
nu delformatet Totalsummor ut. Delformaten innehåller vid leverans från Unikum fält för 
den tidigare modulen Betalkort, därför bör delformatet tas bort eller redigeras på de 
Signaturkvitto (POSS) som används. 
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3110 KASSAFÖRSÄLJNING – SP06 
Sidoinformation Beräkna på fliken Rader är numera inte tillgängligt för kategori 4 artiklar.  
Om artikel är under inventering och ut/inleveranser är spärrade ska inte antal kunna ändras 
på befintliga rader vid direktförsäljning. 
Ny kryssruta ”Antal 0 vid påföring”. Läs mer om funktionen i avsnittet om 
Leverantörsreskontra. 
Dialog för utskrift av blanketter kunde under vissa omständigheter öppnas semimodalt vilket 
medförde att en fakturerad order kunde raderas. 

3110 KASSAFÖRSÄLJNING – SP07 
Underdialog Byt kund har nu säkrare hantering med avseende på nyregistrering via dialogen. 
Vid rabatt över 100% på orderraden tömdes inte rabattfältet vilket kunde ge felaktigheter vid 
faktureringen. 
Förhandsgranskning av blanketter kunde under vissa omständigheter påverka en pågående  
orderradsregistrering. 
Fellogg för kassalagen sparas i pydata\logg\kassa\. 

3110 KASSAFÖRSÄLJNING – SP08 
Vid setartikel i projekttyp och egenskapen Stanna inte på kundkod, hämtades inte setartikeln 
efter första försäljningen. 
Ny egenskap i rutin 3180 Kassatyper för att styra om snabbsök ska användas på 
artikelkodsfältet.  
Nu visas inte längre spärrade artiklar i snabbsök.  
Om artikeln hade en benämning med $ hämtades inte priset enligt staffling.  
Numera kontrolleras om egenskapen ”Måste attesteras i rutin 215” är markerad på 
orderhuvudet, istället för på projekttypen.  
Setartiklar skapande inte inköpsanmodan för ingående artiklar.  
Nu ges en varning om vald projektgrupp är avslutad. 
”Byt kund” bytte under vissa förutsättningar inte betalnings- och leveransvillkor på ordern.  
Om egenskapen Stanna inte på kundkod var markerad, tog inte kassan hänsyn till leveranstid 
på projekttyp.  

3110 KASSAFÖRSÄLJNING – SP09 
Vid utskrift av ackumulerade rader placerades inte ackumuleringsradtexten efter de 
ackumulerade raderna. Detta är nu åtgärdat. 
Egenskapen ”Automatisk enter” fungerar nu även för lagerplatsartiklar om lagret inte är 
lagerplatshanterat. 
Order med valutaklausul på orderhuvud eller orderrad ska inte kunna öppnas i rutin 3110 
Kassaförsäljning. 

3120 KASSAAVSTÄMNING – SP04 
Specialfält Konto Obj.avd (#100.10081) blev tomt vid utskrift av Kassakonteringar (KVBO). 
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3150 PRESENTKORT – SP05 
Presentkort som har status Såld, Använd eller Delanvänd kan nu endast raderas om status 
Makulerad har angetts för presentkortet. 

3160 KASSABETECKNING – SP05 
Det är nu inte möjligt att registrera en kassabeteckning om organisationsnummer saknas. 

3170 BUTIKSPRISER – SP06 
Vid ändring av butikspris eller grundpris uppdateras prisjusteringsdatum. 

3171 PRISFRÅGA – SP08 
Nu hanterar rutin 3171 Prisfråga även Skala.  
Prislista med egenskapen ”Visa rabatt/påslag” hanteras nu i denna rutin. 
Vid start av denna rutin från 3110 Kassaförsäljning, avgör ordern om priser inklusive eller 
exklusive moms ska visas. 
Vid inklusive moms visas butikspris. Vid exklusive moms räknas priset ut.  

3186 KASSALÅDOR – SP08 
För att frisläppa en kassalåda måste kassaavstämning frisläppas först.  

3187 KASSATRANSAKTIONER – SP04 
Fältet Arbetsplats(#25792) i kvittoregistret (lu 25760) blev tomt på kassatransaktioner. 

8020 UTSKRIFTSCENTRAL – SP04 
Slagremsan (KILI) visade fel när en debetfaktura betalts mot en kreditfaktura. 

8020 UTSKRIFTSCENTRALEN – SP05 
Urval på orderdatum fungerade inte på Handpenningslistan (KIHP). 

Kedjemodulen 

6040 CENTRALORDER – SP07 
Det är inte möjligt att spara blank leverantörskod. 

8061 BUTIKSCENTRAL – SP05 
Vid export av artikeltyper, exporteras även momskoder/artikeltyp. 

8061 BUTIKSCENTRAL – SP08 
Exporterar nu bara kampanjrader där kampanjhuvud finns med.  

8061 BUTIKSCENTRAL – SP07 
Kampanjrader exporteras endast om kampanjhuvud exporteras. 

Koppling TA-system 

FRAKTDIALOGEN – SP03 
Efterkravsbelopp räknas nu fram vid val av tilläggstjänst efterkrav i rutin 411 Utleverans. 

mailto:info@unikum.se
http://www.unikum.se/


341asp.doc  2014-09-12 
 
 

 
        341asp.doc / Sid 44 
  
Unikum Datasystem AB 
Traktorvägen 14  Tel  046 - 280 20 00  info@unikum.se Pg  469294-3 VAT: SE 556223-4789  
226 60  LUND  Fax  046 - 280 20 01  www.unikum.se/ Bg  699-9205 F-skattebevis finns 
 

FRAKTDIALOGEN – SP04 
Två nya funktioner för åtkomst av valfritt fält på kontaktperson respektive ansvarig i 
Personalregistret (Lu26). Funktionerna ContactPersonInfoSender och 
ResponsiblePersonInfoSender kan användas i XML-beskrivningen. Båda funktionerna tar ett 
argument och ska bestå av önskat datanummerr, t.ex.: 
[FUN:ContactPersonInfoSender(#2621)]. 

FRAKTDATADIALOGEN – SP06 
Ny knapp ”Frisläpp” gör det möjligt att frisläppa en sändning direkt från utleveransdialogen. 
Vid klick på knappen görs först en validering på samma sätt som vid klick på Validera. Om 
valideringen har godkänts visas en kontrollfråga med möjlighet att frisläppa sändningen. 
Godsmärkning kunde felaktigt tömmas om ingen godsrad hade sparats före klick på knappen 
”Ej TA”. 

PDA UTLEVERANS – SP08 
Nu finns stöd för transportkoppling i PDA Utleverans. För att aktivera kopplingen ska 
kryssrutan "Använd transportkoppling i PDA" i rutin 791 Egenskaper PDA Lager / fliken 
Utleverans markeras. 
Om orderns transportsätt är anslutet till Logtrade kan Antal flakmeter, Pall och Kollislag 
registreras i samband med verkställande av utleveransen. 

414 PDA UTLEVERANS – SP07 
Nu finns det koppling till TA-system från denna dialog. 

414 PDA UTLEVERANS – SP08 
De leveransuppgifter som angivits i PDA Utleverans avseende Volym, Vikt och Antal kolli 
hämtas nu in i transportdialogen.  

820 TRANSPORTSÄTT – SP08 
Under fliken TA-system går det nu att välja standard kollislag. Detta kollislag kommer att 
vara förvalt i listboxen Kollislag i PDA Utleverans. 
Observera att endast de kollislag som är registrerade i ens egen kollislagslista hos Logtrade 
visas i listboxen Kollislag i PDA Utleverans.  

820 TRANSPORTSÄTT – SP08 
Alla produktkoder kom inte med i listan över Produkter vid val av till exempel BRING 
Sweden. 

850 PTC MONITOR – SP03 
Nytt PTC-uppdrag för att frisläppa sändningar. 

7510 SERVICEORDER – SP07 
Nu finns det koppling till TA-system från denna dialog. 

8013 ORDER/PROJEKTCENTRAL – SP06 
Vid öppnandet av uppdrag kunde felaktigt visas en fråga om inloggningsuppgifter. 

mailto:info@unikum.se
http://www.unikum.se/


341asp.doc  2014-09-12 
 
 

 
        341asp.doc / Sid 45 
  
Unikum Datasystem AB 
Traktorvägen 14  Tel  046 - 280 20 00  info@unikum.se Pg  469294-3 VAT: SE 556223-4789  
226 60  LUND  Fax  046 - 280 20 01  www.unikum.se/ Bg  699-9205 F-skattebevis finns 
 

Koppling XtendLink 

KOPPLING XTENDLINK – SP06 
Utlandsbetalning tillät inte samsortering av Fält 15. Även Fält 16 och Fält 17 (Lev. 
kontoutdrag) var tvungna att vara specificerade. 

791 EGENSKAPER GIRO – SP09 
Knappen XTendLink. Nytt fält ”Eget IBAN”. Alternativ till att ange IBAN med inledande  
”-” i fältet Företagsinfo 1 i rutin 890 Företagsdata. 

791 EGENSKAPER XTENDLINK – SP06 
Samsortering gäller endast inhemsk betalning från rutin 330 och avser både avsändarens 
konto och mottagarens konto. 

Lagerplatser/Batch 

ALLMÄNT – SP05 
Nu är det möjligt att ha med en lagerplatsartikel i en setartikel. 

INKÖPSPRIS FRÅN BATCH – SP06 
Vid egenskapen ”Inköpspris från batch” kunde kostnaden på orderraden skalas ned 2 gånger 
då det var en lagerplatsartikel.  

210 FAKTURERING – SP09 
Vid skala på artikelns enhet blev radkostnaden felaktig då egenskapen inköpspris från batch 
var markerad i rutin 791 Egenskaper, Lagerplatser.  

410 ORDER – SP07 
Vid Hämta mall/offert kunde det bli systemfel 202/17750 om offerten innehöll 
lagerplatsartiklar.  

411 UTLEVERANS – SP04 
Lagerplatser som hade 0 i disponibelt syntes inte i utleveransdialogen för lagerplatser om 
reservation gjorts vid orderläggning.  

411 UTLEVERANS – SP05 
Vid egenskapen ”Inköpspris från batch” samt skala på enheten, räknades kostnaden felaktigt 
fram två gånger genom skalan på lagerplatsartiklar.  
Under vissa förutsättningar kunde Debiterbart inkl. moms få fel värde vid utleverans av 
lagerplatsartiklar. 

411 UTLEVERANS – SP06 
Under vissa förutsättningar kunde Debiterbart inkl. moms få fel värde vid utleverans av 
lagerplatsartiklar. 
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411 UTLEVERANS – SP08 
Vid utleverans av en lagerplatsartikel från flera olika lagerplatser, kunde det i vissa fall 
uppstå öresdifferenser mellan orderrad och dess transaktioner. 
Det gick att göra överleverans av en lagerplatsartikel i de fall lagerplatsens saldo inventerats 
till ett lägre antal efter det att lagerplatsreservationen gjorts.  

431 INLEVERANS – SP03 
Under vissa omständigheter räknades beställt på lagerplatsen inte ned då inköp avslutades. 

435 LAGERPLATS/ARTIKEL – SP03 
Vid omföring mellan 2 lagerplatser där Till-lagerplatsen har saldo mindre eller lika med noll 
byts nu FIFO-datumet till Från-lagerplatsens FIFO-datum. 

435 LAGERPLATS/ARTIKEL – SP07 
Det finns nu en spärr när en lagerplats ska raderas. Används lagerplatsen, det vill säga om 
saldo, beställt antal eller reserverat antal inte är 0, kan den inte tas bort. 

435 LAGERPLATS/ARTIKEL – SP08 
Nu är det möjligt att använda Sökväg artiklar i denna rutin. Inställning görs i rutin 835  
Sökvägar artikel. 
Lageromföringstransaktioner skapade i omföringsdialogen kunde under vissa omständigheter 
få felaktigt rutinnummer.  

435 LAGERPLATS/ARTIKEL – SP09 
I dialogen Städa används sökvägar i rutin 835 Sökvägar artikel. 

467 LAGEROMFÖRING – SP05 
Vid egenskapen ”Inköpspris från batch” samt skala på enheten, räknades kostnaden felaktigt 
fram två gånger genom skalan på lagerplatsartiklar.  

467 LAGEROMFÖRING – SP08 
Om frånlagret inte har lagerplatshantering hämtas inköpspriset nu från transaktionen.  
Raden utlevererades inte under vissa omständigheter när F6 Auto användes.  
En lageromföring kunde vid nyregistrering felaktigt markeras som avslutad om den sista 
raden makulerades.  

467 LAGEROMFÖRING – SP09 
Lagerplatstransaktioner skapades inte korrekt om det ena lagret hade lagerplatshantering och 
det andra inte hade det. 

480 INVENTERING – SP08 
Ej aktiva lagerplatser kom med på inventeringsanmodan trots att endast aktiva lagerplatser 
valts i urvalet. Detta gällde om sortering lagerplats hade valts. 

521 RAPPORTERING – SP08 
Det gick att göra överleverans av en lagerplatsartikel i de fall lagerplatsens saldo inventerats 
till ett lägre antal efter det att lagerplatsreservationen gjorts.  
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Leverantörsreskontra 

ANTAL 0 VID PÅFÖRING – SP06 
Genom att markera kryssrutan ”Antal 0 vid påföring” på den budgeterade 
orderraden inväntas den korrekta kostnaden från leverantörsfakturan istället för att ge en 
uppskattad kostnad vid utleverans i exempelvis rutin 411 Utleverans eller 120 Rapportering.  
Vid utleverans av orderraden bli kostnaden noll på transaktionen. Vid orderpåföring med 
leverantörsfakturan kommer en ny transaktion att skapas utan antal och debiterbart belopp, 
men med kostnaden. Tillsammans utgör de två transaktionerna en komplett utleverans med 
antal, kostnad och debiterbart antal.  
Registrering: 
Vid registrering av budgeterad orderrad sparas egenskapen från artikeln ner på orderraden. 
Funktionaliteten gäller artiklar med kategori 2 och 3. 
Egenskapens standardvärde sätts i rutin 710 Artiklar men kan manuellt markeras respektive 
avmarkeras på orderraden.  
”Antal 0 vid påföring” finns tillgänglig i följande orderrutiner: 

410 Order 
110 Projekt 
7510 Serviceorder 
3110 Kassa 

Enbart budgeterade orderrader får egenskapen. 
Vid flexibelt debiterbart belopp: 
Om egenskapen används i kombination med ett flexibelt debiterbart belopp, dvs. med 
egenskapen ”Beräkna deb. pris.” eller prisavtal grundat på aktuell kostnad, kommer det 
debiterbara beloppet först vid orderpåföringen. 

LEVERANTÖRSRESKONTRA – SP05 
”Fast bokföringsdatum” är en ny egenskap i rutin 791 Leverantörsreskontra. Markerad 
egenskap gör att markören inte stannar i bokföringsdatumfältet vid kontering av 
preliminärkonterade fakturor. 
Gäller följande rutiner: 

312 Kontera faktura 
313 Orderpåför faktura 
314 Inköpspåför faktura 
315 Avstäm faktura 

M-Rapportering 

M-RAPPORTERING – SP04 
Finns det väldigt många dagskurser på en valuta i rutin 825 Valutor och denna valuta anges i 
rutin M-Rapportering tog det tidigare väldigt lång tid att starta rutinen. Nu laddas endast de 
30 senaste dagskurserna in vilket gör att rutinen startas fortare. 

M-RAPPORTERING – SP07 
Underdialog Byt kund har nu säkrare hantering med avseende på nyregistrering via dialogen. 
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Materialplanering 

433 INKÖPSBEREDNING – SP06 
Vid överföring av inköpsanmodan från tillverkningsorder visades uppgifter från 
företagsregistret inte i listkontrollen. 

521 RAPPORTERING – SP07 
Vid uttag av material som är lagerplats/batch och egenskapen Inköpspris från batch är aktiv, 
blev kostnaden fel om materialet hade annan skala än 1 på enheten.  

530 ÅTERRAPPORTERING – SP04 
Om återföring av material och avslut av TO skedde i samband med återrapportering, kunde 
lagerpriset på produkten uppdateras felaktigt. 

530 ÅTERRAPPORTERING – SP09 
Vid återrapportering av produkt som är lagerplatsartikel, makuleras reservationen när 
tillverkningsorderns återstående antal sätts till noll. 

572 INGÅR-I – SP08 
Möjlighet att ersätta artiklar av kategori 1 och kategori 2 med varandra. 

574 EFTERKALKYL MED UPPDATERING – SP07 
Sortering av tillverkningsorder görs efter planerad färdigvecka med den senaste först, istället 
för som tidigare enligt tillverkningsordernummer. 

882 DIAGNOS – SP08 
Saldofältsdiagnos för produkthuvud hittar nu även felaktiga högsta radnummer. 

8013 ORDER/PROJEKTCENTRAL – SP03 
Fliken tillverkningsorder visar tillverkningsorder som tillhör projektets projektgrupp. Nytt 
filter för att enbart visa de tillverkningsorder som skapats för aktuellt projekt. 

8051 TILLVERKNINGSCENTRAL – SP08 
Möjlighet att förhandsgranska leverantörsfakturor. 

Mobile Office 

INLOGGNING (WEB EDITION) – SP08 
Visar svensk och engelsk flagga för språkval. 
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MPS 

523 KÖRPLAN – SP04 
Nytt filter för att enbart visa reserverade tillverkningsorder. Använd med fördel tillsammans 
med materialklarering för att enbart visa de tillverkningsorder som godkänts för 
materialuttag. 

523 KÖRPLAN – SP05  
Ny egenskap ”Tid enligt närvarostämpling” i rutin 6512 Resursgrupper för närvarostämpling 
i rutin 3510 Tidstämpling. Kryssrutan är tillgänglig om rutan ”Schema från signatur” är 
angiven. Rapporterar enbart den tid under operationsstämplingen som signaturen varit 
närvarande.  
När egenskapen för resursgrupp ”Schema från signatur” är angiven i rutin 6512 
Resursgrupper blir operationsstämplingen personlig. Detta medför att signaturen som startar 
en operationsstämpling alltid sätts som signatur vid återrapportering av 
operationsstämplingen. 
Operationer som planerats in på samma dag sorteras korrekt i körplanen enligt starttid även 
när dagskapaciteten överstiger 10 timmar.  

531 AVSLUTA TO – SP03 
Det är numera inte tillåtet att avsluta en tillverkningsorder om det finns pågående 
operationsstämplingar. 

Order/Lager/Inköp 

410 ORDER – SP04 
Finns det väldigt många dagskurser på en valuta i rutin 825 Valutor och denna valuta anges i 
rutin 410 Order tog det tidigare väldigt lång tid att starta rutinen. Nu laddas endast de 30 
senaste dagskurserna in vilket gör att rutinen startas fortare. 
Hämta mall/offert. Kan numera även behålla konto vid mall/offert.  Om kryssrutan "Behåll 
konto och kontodimensioner" är markerad, sker ingen ändring av konto och dimensioner. Är 
kryssrutan däremot omarkerad hämtas försäljningskonto och dimensioner enligt standard. 
Kreditkontrollsdialogen har fått ny tydligare design. 
Offerter som omvandlades till order blev inte korrekt avslutade. 

410 ORDER – SP05 
Snabbsök för att söka fram ny kund har införts i Byt kund-dialogen. 
Belopp räknades inte ut om ett antal angavs i fältet Antal och användaren direkt klickade på 
t.ex. F2. 
Funktionen Kalkylera order har förändrats. Nu visas endast rader som ej är rapporterade när 
du väljer att kalkylera order. 
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410 ORDER – SP06 
Kundtexter på interna blanketter skrevs inte ut. 
Vid byte av projekttyp vid registrering av offert hämtades inte kontodimensionerna in 
korrekt. 
Vid utskrift av orderradsetikett skrevs fel antal etiketter ut om egenskapen ”En per kolli” var 
markerad och ”Antal/kolli” på artikeln angetts. 
På inköpsanmodan kunde kundprospekt anges som leverantör. 
När en kategori 4 artikel med $ i benämning angavs, hamnade inte fokus i benämning. 
Vid val av Ny mall, initieras mallen med värden från projekttypen. 
Vid Byt kund, uppdaterades inte orderns budget belopp korrekt om det inte fanns priser på 
en artikel. 
Vid val av artikel via snabbsök, hamnade inte fokus på benämning om artikeln innehöll $. 
Vid omvandling av offert till order med nytt nummer kan eget ordernr anges. 
Vid omvandla offert till order med samma nummer, ges varning om att det finns spärrade 
artiklar eller ersättningsartiklar med automatisk ersättning och omvandling kommer inte att 
ske. För att omvandla en sådan offert måste order med nytt nummer väljas. Spärrade artiklar 
kommer inte att komma med på den nya ordern och artiklar som har automatisk ersättning 
kommer att ersättas. Detsamma gäller för mall. 
När en order skapats från en ordermall, bestående av en lagerförd artikel och resten icke-
lagerförda artiklar och egenskapen ”Dimensioner ska hämtas från mallen” inte markerats, 
hämtades inte dimensionerna korrekt från artikeln. 
På offertblanketten finns nu tillgång till Hus/Rotavdrag i delformatet Totalsummor. 
Sidoinformation Beräkna på fliken Rader är numera inte tillgängligt för kategori 4 artiklar. 
Egenskapen ”Varna om Ert ordernr är använt” i rutin 791 Egenskaper Order/utlev, fungerade 
inte i rutin 410 Order. 
Vid makulering av offert raderades inte de offertutskrifter som hade valts för senare utskrift i 
rutin 731 Blanketter. 

410 ORDER – SP07 
Underdialog Byt kund har nu säkrare hantering med avseende på nyregistrering via dialogen. 
Fliken Inköpsanmodan är inte längre tillgänglig vid registrering av mall eller offert. 
Sökfältet Kundkod visar nu inte längre avregistrerade kunder. 
Vid rabatt över 100% på orderraden tömdes inte rabattfältet vilket kunde ge felaktigheter vid 
faktureringen. 
Vid omvandling av offert till order med nytt ordernummer ändrades tidigare radnumreringen 
på ordern. Detta var en rättning till 3.41A06 som nu är backad. Radnumrering ändras numera 
endast om det finns en offertrad med ersättningsartikel. 
Förhandsgranskning av blanketter kunde under vissa omständigheter påverka en pågående  
orderradsregistrering. 
Vid makulering av order togs inte reservationen bort från aktuella serienummer.  
Vid registrering av F7-text på en orderrad innan den var sparad kunde fel artikel sparas ner. 
Detta är nu åtgärdat 
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410 ORDER – SP08 
Vid hämta mall numreras orderraderna bara om, i de fall någon rad i mallen har 
ersättningsartikel. 
Vid hämta mall/offert fick inte fria artiklar och F7-texter nya radnummer trots att 
orderraderna i övrigt numrerades om.  
Vid setartikel kontrollerades inte egenskapen Inköpsanmodan för setartikel i Egenskaper 
försäljning, flik Kostnad/anmodan. 
Vid registrering av offert kommer nu även kundprospekt upp i snabbsök. 
Nu ges en varning om vald projektgrupp är avslutad. 
Listkontrollen kunde bete sig konstigt om ett radnummer som var mindre än 1 angavs.  
Vid användning av leveransplaner fungerade inte serienummer- eller lagerplatsartikel.  
Då lager ändras på en rad med tillhörande inköpsanmodan uppdateras även inköpsanmodan 
och meddelande om detta visas. Om anmodan redan är överförd kan ingen ändring ske.  
”Byt kund” bytte under vissa förutsättningar inte betalnings- och leveransvillkor på ordern.  

410 ORDER – SP09 
Vid makulering av order blev belopp på journalen felaktigt 0. 

411 UTLEVERANS – SP05 
Funktionen Makulera restorder angav felaktigt dagens datum som utleveransdatum även på 
orderrader som saknade rest. 

411 UTLEVERANS – SP07 
Antalet etiketter som skrevs ut vid utleverans blev felaktigt noll då egenskapen en per 
orderrad, enligt förpackning eller en per kolli var markerad. Fältet Utlevererat antal (#12821) 
visas numera alltid i styck oavsett inställning per orderrad. För att visa utlevererat antal på 
etiketten ETOU kan man nytt fält Utlevererat antal (#10794) redigeras fram. 

411 UTLEVERANS – SP08 
Vid totalleverans skrivs nu Utleveransetiketten (ETOU) ut, då det i rutin 710 Artiklar har 
angivits att etiketten ska skrivas ut ”En per trans”. 
Nu går det att utleverera kategori 4 artiklar vid delleverans och undanta kategori 4 artiklar 
vid undantag rader. 

411 UTLEVERANS – SP09 
Vid makulering av rest undantas nu rader med handpenning. 

412 TOTALLEVERANS – SP04 
Urvalet ”Endast kompletta order” visar om samtliga orderrader för ordern kan levereras. 
Hänsyn tas till lagersaldo. Om ordern tidigare har dellevererade rader som har återstående 
antal = 0 anses denna order komplett. 
Ny kryssruta ”Visa även textrader”.  Markeras denna visas även textraderna i listkontrollen. 
Kreditkontrollen kunde under vissa förutsättningar släppa igenom en valutaorder trots att 
kunden hade 0.00 i kreditgräns. 

 412 TOTALLEVERANS – SP06  
Systemfel 202/276 kunde uppstå vid utskrift från rutin 412 Totalleverans. 
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412 TOTALLEVERANS – SP07 
Kryssrutan ”Visa även textrader” har ändrad betydelse. Då denna kryssruta är markerad visas 
nu endast texter tillhörande artikelrader valda för utleverans. Inledande och fasta texter visas 
inte.  

412 TOTALLEVERANS – SP08 
Det gick att leverera ut order som hade projektstatus "Avslut ändring/rapportering spärrad". 

412 TOTALLEVERANS – SP09 
Sorteringen av orderrader vid utskrift av plocklistor är nu förbättrad. 

413 BEKRÄFTA ORDER – SP06 
Efter klick på Verkställ, vid Totalbekräftelse hamnar fokus nu i ordernrfältet. 

413 BEKRÄFTA ORDER – SP09 
Uppdaterar nu lev.vecka på inköpsanmodan då användaren byter lev.vecka på hela ordern. 

420 INTERNUTTAG – SP06 
Kassation fungerade inte tillfredsställande då flera artiklar kasserades på samma gång.  
Under vissa förutsättningar gick det inte att registrera lageruttag och samtidigt välja 
leverantörspris i rutin 420 Internuttag. 

420 INTERNUTTAG – SP07 
Underdialog Byt kund har nu säkrare hantering med avseende på nyregistrering via dialogen. 
Om egenskapen Kostnad vid utleverans i 791 Egenskaper Försäljning på fliken 
Kostnad/anmodan inte är satt till Kalkylpris i orderrad är inte kalkylpris tillgängligt på fliken 
Priser.  

420 INTERNUTTAG – SP08 
Vid bläddring bland artiklar kunde det under vissa omständigheter registreras ett internuttag 
där artikelkoden på transaktionen och orderraden inte överensstämde. 
Rutinen skriver nu ut F7-text på orderhuvudet för interna blanketter.  
Vid kassation av valutaorder blev antalet negativt, men inte beloppet. Detta är rättat och nu 
blir det en kreditfaktura.  

420 INTERNUTTAG – SP09 
Kassationsfunktionen har justerats så att kasserad artikel nu visas i listkontrollen efter att 
kassationen verkställts.  

430 INKÖP – SP04 
Det finns nu stöd för ersättningsartikel i rutin 430 Inköp. 
Under vissa förutsättningar ändrades inte antal decimaler i A-prisfältet då valutan ändrades 
på orderhuvudet. 
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430 INKÖP – SP05 
Automatinköp föreslog felaktigt inköp även på ej lagerförda artiklar.  
Möjlighet att skriva ut inköpsradsetiketter. Nytt format Inköpsradsetikett (ETBR), levereras 
med och ska anges i 780 Blankettset om utskrift önskas. Det går även att skriva ut etiketterna 
via rutin 8021 Etikettcentral eller rutin 8142 Inköpsradsstudio. 
Nu är utlandsbeteckningen på landregistret tillgänglig på blanketten Inköpsorder (INKO). 
Fältet  #10085, Text land kan redigeras fram i huvudet på rapporten. 

430 INKÖP – SP06 
Om kryssrutan ”Inköpsrabatt på stafflat pris” i rutin 791 Egenskaper Lager/inköp fliken 
Inkpris/ink.anm var omarkerad, hämtades inköpsrabatt felaktigt till inköpsrader med 
stafflingar. 
Vid automatinköp visades inte objekt och avdelning korrekt för raderna efter första raden. 
Uppgifterna har dock sparats ner korrekt. 
Vid utskrift av inköpsradsetikett blev det fel på antal etiketter om egenskapen ”En per kolli” 
var markerad och ”Antal/kolli” på artikeln var angiven. 
Prestandan vid automatinköp med inköpsförslag har optimerats. 

430 INKÖP – SP07 
Beräkning av belopp utfördes inte vid växling mellan olika dialoger, innan antalsfältet hade 
lämnats.  
Sökfältet Lev.kod visar nu inte längre avregistrerade leverantörer. 
Vid registrering av F7-text på en inköpsrad innan den var sparad kunde fel artikel sparas ner. 
Detta är nu åtgärdat. 
Automatinköp tog inte hänsyn till stafflade inköpspriser. 
Utskrift via direktutskriftsfunktionen fungerade inte som förväntat i samband med redigering 
av befintligt inköp. 

430 INKÖP – SP08 
Nu finns möjlighet att lägga ut data från orderradsregistret i listkontrollen på fliken Överför 
anmodan. 
Nu markeras blanketterna för utskrift i samband med byte av leveransvecka. 
Vid utskrift av inköpsblankett positioneras nu register Varugrupper (lu228). 
Överför inköpsanmodan tog felaktigt med anmodan skapade från order med projektstatus 
som ej tillåter inköp. Detta är nu rättat.  

431 INLEVERANS – SP05 
Det går numera att inleverera spärrade artiklar efter att varningsmeddelande om att artikeln 
är spärrad har visats. 
Vid utskrift av Inleveransetikett (ETIR) går det nu att visa data från kopplade register. 
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431 INLEVERANS – SP06 
När kryssrutorna ”Artikelregistret” och ”Leverantörsprisregistret” markerats för att 
uppdatera inköpspriser vid inleverans sker följande: 
Om egenskapen ”Baspris som Inköpspris” i rutin 791 Egenskaper Lager/Inköp fliken 
Ink.pris/Ink.anm är markerad och egenskapen ”Fast inköpsrabatt” är omarkerad, räknas 
inköpsrabatten om för leverantörspriset vid inleverans. 
Om inköpsrabatt och inköpspris är blanka görs ingen beräkning utan enbart baspriset 
uppdateras.  
Om egenskapen ”Inköpspris som inköpspris” är markerad och baspris och inköpsrabatt är 
blanka görs ingen beräkning utan enbart inköpspriset uppdateras. Detsamma gäller för 
uppdatering av priserna i artikelregistret. 
Inleverans med orderpåföring gav felmeddelande och orderpåföringen utfördes inte. 
Nu görs kontroll vid totalleverans om artiklar är spärrade. 
Inleveransdatum uppdateras nu på kategori 2 artiklar. 
Fel konto hämtades för ”Förväntade lev.konto” om artikelkoden skrevs in. 

431 INLEVERANS – SP08 
Vid användning av F6:Auto gick det att orderpåföra en order med projektstatus Rapportering 
spärrad. 
Om egenskapen Ändra inköpspris inkl inköpsrabatt under Lager/Inköp flik Inlev är markerad 
uppdateras leverantörspris i valuta med inköpsrabatten.  

436 INKÖPSFÖRFRÅGAN – SP06 
Vid koppling av artikelrad mot projekt/tillverkningsorder finns det nu möjlighet att söka 
efter projekt/tillverkningsorder. 

470 BEHOVSANALYS – SP04 
Ny möjlighet att hantera prognoser i behovsanalysen. 
Vid val av metod ”Ackumulera order/prognos” räknas både behovet av verkliga order och 
prognoser ihop som ett behov. I de fall där leveransplaner/prognoser har omvandlats till 
kundorder räknas det omvandlade antalet av från prognosen.  
I rutin 791 Egenskaper Lager/inköp, på fliken Behovsanalys finns kryssrutan ”Ackumulera 
prognos” för att få ovanstående som standardmetod. 
Metoden ”Högsta av order/prognos” gör att rutin 470 Behovsanalys fungerar som tidigare. 
Egenskapen ”Även förfallna prognoser” gäller numera även leveransplaner/prognoser från 
rutin 475 Leveransplaner/Prognoser. Tidigare kom aldrig förfallna leveransplaner/prognoser 
med i behovsanalysen. 
Standardvärde kan anges i rutin 791 Egenskaper Lager/inköp, på fliken Behovsanalys. 

470 BEHOVSANALYS – SP08 
Då inköp skapades i rutin 470 Behovsanalys hämtades inte referensens e-postadress, trots att 
det angivits att den skulle användas för att skicka inköp. 
Utskrift av inköp i denna rutin kunde under vissa omständigheter göra att Pyramid låste sig. 

471 BEHOV OCH PLANERING – SP06 
Fliken Översikt öppnar nu projektcentralen med den markerade ordern. 
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475 LEVERANSPLANER/PROGNOSER – SP04 
Kund-, Artikel- samt Produktcentralen finns nu som ikoner i rutinens verktygslist. 

475 LEVERANSPLANER/PROGNOSER – SP05 
F2 från rad ger information om vilka orderrader som har skapats från aktuell rad. 
Artikelkoden ligger kvar i matrisen vid scrollning på Veckor. 
Angivande av antal 0 i matrisen skapar numera en post i leveransplanen. 

475 LEVERANSPLANER/PROGNOSER – SP08 
Dialogen som hämtar leveransplaner hanterade inte serienummer- eller lagerplatsartiklar.  

476 BERÄKNA INKÖPSPARAMETRAR – SP03 
Beräkning av optimal kvantitet via wilsonformeln gav felaktigt resultat om värdet på 
lagerräntan var på entals procent. 

480 INVENTERING – SP05 
Vid sortering på lagerplats tittar urvalet nu även på aktiva lagerplatser. 

480 INVENTERING – SP08 
Det är endast en användare som kan skapa inventeringsanmodan åt gången. Vid val av Ny 
anmodan, går det att se om någon annan användare är inne i rutinen och skapar anmodan. 

482 INKÖPSTYPER – SP06 
Vid markering av egenskapen "Orderpåföring vid inleverans" blir egenskapen 
"Kostnadsbokföring direkt vid inleverans" markerad. 

840 RAPPORTGENERATOR – SP07 
Rapporten Artikeletikett (ETAK) har nu register 58 Lager/artikel tillgängligt.  

886 AVSLUTA ORDER – SP09 
Vid makulering av rest undantas nu rader med handpenning. 

8130 ORDER – SP07 
Det går nu att visa information från register (Objekt Lu 212) i listkontrollen. 

8131 ORDER/RADER – SP07 
Det går nu att visa information från register (Objekt Lu 212) i listkontrollen. 

PDA Solutions 

GENERELLT – SP08 
Justerat menyns utseende så att den visas korrekt i de flesta vanliga webbläsare.  

PDA ARTIKELCENTRAL – SP08 
Artikelstatus visades inte rätt. 
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PDA INFOSTUDIO – SP07 
Kunder: 
Nu går det bara att se de företag du har fått behörighet för i rutin 874 Behörigheter. 
Lagerplats / artikel: 
Det finns nu en Lagerplats/artikelstudio.   

PDA INLEVERANS – SP03 
Lagt till möjlighet att visa artikel- och flerlagerregistret i listkontrollen. 

PDA INLEVERANS – SP06 
Vid fri inleverans går det inte längre att ändra till annan enhet än vad som angetts på fliken 
Artikel i rutin 710 Artiklar. 

PDA INLEVERANS – SP07 
Vid inleverans går det nu att göra minusrapportering på en rad. 
I lagerplatsdialogen går det nu även att se lagerplatser som inte har något saldo i 
listkontrollen. 

PDA INLEVERANS – SP08 
Varning på maxantal i PDA Inleverans. Egenskapen anges i rutin 791 Lager/inköp fliken 
Inlev. 
I dialogen för att registrera nya serienummer gick det att registrera två likadana 
serienummer.  
Ny funktion, "Automatisk spara vid antalsändring". Egenskapen anges i rutin 791 PDA 
Lager, fliken Inleverans.  
Om projektbehörighet var angivet kunde PDA Inleverans hänga sig vid sökning på inköp. 

PDA INVENTERING – SP03 
Om lagerplats söktes fram via förstoringsglaset lästes inte all data in på fliken artikel. 

PDA INVENTERING – SP07 
Det går nu att visa information från Inventeringsrader (Lu 110) i listkontrollen. 

PDA LAGEROMFÖRING – SP09 
Vid sökning av ”Från lpl” visas nu bara lagerplatser med saldo. 

PDA LAGERPLATSOMFÖRING – SP09 
Vid sökning av ”Från lpl” visas nu bara lagerplatser med saldo. 

PDA SÄLJARE – SP04 
Det går nu att utleverera direkt i PDA Säljare. En kryssruta i dialogen styr om orderraden ska 
utlevereras direkt eller läggas som order. En ny egenskap i rutin 791 Egenskaper PDA Order 
styr om denna kryssruta ska vara förvald eller inte. 
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PDA SÄLJARE – SP06 
Vid utleverans i PDA Säljare skedde ingen utleverans om artikeln som skulle utlevereras var 
en setartikel.  
Kryssrutan ”Utlevererans” gäller inte för Lagerplatsartiklar och Serienummerartiklar. Tänk 
på att dessa enbart kan läggas som orderrader.  
När artikelkod valts går det numera inte att ändra om raden ska utlevereras direkt eller inte, 
eftersom orderraden tidigare kunde uppdateras felaktigt då. Val av utleverans måste därför 
numera göras innan artikelkod skrivits in.  

PDA SÄLJARE – SP08 
Nu finns en begränsning på max 70 tecken för textrader.  

PDA SÄLJARE – SP09 
Rabatten på raden sattes inte vid direkt utleverans. 

PDA UTLEVERANS – SP07  
Det finns en ny egenskap för PDA utleverans ”makulera restorder vid delleverans”. 
Egenskapen anges i rutin 791 Egenskaper / PDA Lager / utleverans.  

PDA UTLEVERANS – SP09 
Ny egenskap ”Visa textrader” i rutin 791 Egenskaper, PDA Lager/utleverans. Används 
denna egenskap visas orderns textrader i listkontrollen. 

414 PDA UTLEVERANS – SP07 
Nu finns det koppling till TA-system från denna dialog. 

414 PDA ULEVERANS – SP08 
Vissa centraler öppnades inte med rätt värde.  
Ny egenskap i rutin 791 Egenskaper PDA Lager, fliken Utleverans ”Varna vid ej 
utlevererade rader”. Kontroll görs i PDA Utleverans vid Verkställ och i rutin 414 PDA 
Utleverans. 
Ny funktion, "Automatisk spara vid antalsändring". Egenskapen anges i rutin 791 PDA 
Lager, fliken Utleverans.  

791 EGENSKAPER PDA LAGER – SP08 
Under fliken Inleverans, gruppboxen ”Standard antal” syntes inte radioknappen ”Inget” om 
Terminal Server kördes.  

Phone edition 

ARTIKELCENTRAL – SP09 
Artikelcentralen hanterar nu artiklar där artikelkoden innehåller mellanslag. 

BEHÖRIGHETER – SP05 
De menyval som inte har motsvarighet i Windows Pyramid kan nu behörighetsstyras med 
hjälp av rutin 874 Behörigheter, fliken Funktioner, valet Mobile Phone. 

mailto:info@unikum.se
http://www.unikum.se/


341asp.doc  2014-09-12 
 
 

 
        341asp.doc / Sid 58 
  
Unikum Datasystem AB 
Traktorvägen 14  Tel  046 - 280 20 00  info@unikum.se Pg  469294-3 VAT: SE 556223-4789  
226 60  LUND  Fax  046 - 280 20 01  www.unikum.se/ Bg  699-9205 F-skattebevis finns 
 

F1-HJÄLP – SP05 
Ny F1-hjälp för modulen Phone Edition når du direkt via mobiltelefonen, under menyvalet 
System/Hjälp.  

GENERELLT – SP05 
I rullgardinsmenyer är val med < >-tecken utbytta mot […]   
Dessa kunde tidigare ge säkerhetsvarningar från webbservern eftersom <…> kunde uppfattas 
som XML-taggar. 

GENERELLT – SP08 
Via Inställningar finns möjlighet att styra sortering av menyvalen i alfabetisk ordning. 

GENERELLT – SP09 
Vi har observerat en del fall där knappen 'Tillbaka' lett till att användaren kommit tillbaka till 
huvudmenyn istället för tidigare dialog. Detta är nu åtgärdat. 
Knappen Fältväljaren är nu dold för de användare som saknar behörighet för denna. 

KARTSÖKNING – SP07 
Kartsökning sker nu via Google Maps. Notera att i demomiljö på Windows kan kartbilden 
visas beskuren, men i mobiler och plattor visas den korrekt. 

KUNDCENTRAL – SP09 
Nu går det att visa aktuell kunds serienummer med hjälp av serienummercentralen. 

LAGER/ARTIKELSTUDIO – SP09 
Nu finns en Lager/artikelstudio i Phone Edition. Via en egenskap kan Lager/artikelstudion 
användas istället för Artikelstudion vid Materialrapportering. 

MOBIL ARBETSORDER – SP05 
Förlängt längden på de rubriker som visas i arbetsorderlistan.  

MOBIL ARBETSORDER – SP06 
Vid kopiering av uppgift till inloggad signatur kopierades inte uppgiftstexten. 

MOBIL ARBETSORDER – SP07 
Nu går det att ange mätarställning på serviceorder. Mätarställningen registreras i 
orderstatusbilden och styrs av en ny egenskap.  
Skicka dokument via e-post. Under vissa omständigheter hämtades inte e-postadressen från 
kunden.  
Kartfunktionen tar nu hänsyn till standardegenskapen vid klick på kartknappen. 
”Visa info” i huvudbild. Om det finns flera telefonnummer i ett fält separerade med 
kommatecken, visas de var för sig som länkar. 
Rutinkod på poster som skapas i M-Arbetsorder sätts nu till ”63”. 
Avser: Transaktioner #3618 (Tidigare 9999), Ny order #3092 (Tidigare blank) 
Kontroll av tillåtna tidkoder sker nu i ett tidigare skede. Förut kunde det skapas en 
projekttransaktion men tidtransaktionen kunde inte skapas.   
Vid materialrapportering kunde användning av setartikel ge fel 202/-750.  
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Favoritvy: Alternativ vy för hantering av order  
Istället för att arbeta med bokningar mot order kan du, som ett alternativ, arbeta med att ange 
ordernr direkt och ha en lista över de senaste använda order. Då går det att fritt välja vilka 
order som det ska rapporteras mot. Däremot hanteras inte bokningar i detta fall. Vilken vy 
som ska visas anges genom att markera kryssrutan ”Visa favoritvy” under inställningar. 

MOBIL ARBETSORDER – SP09 
Tillkommit möjlighet att visa dokument kopplade till serviceorderns serienummer. 
Vid utskrift av serviceorderblanketter skrevs inte serienummerkopplade uppgifter ut. 

MOBIL ARBETSORDER – BEKRÄFTA ORDER – SP08 
Nu finns möjlighet att ange vilken Projektstatus som ordern med automatik ska få när ordern 
bekräftas. Ny egenskap under Inställningar, 4.Huvuddialog, ”Sätt orderstatus Bekräfta”.  

MOBIL ARBETSORDER – BOKA ORDER – SP08 
Vid bokning via ”obokade order för arbetsgruppen” sätts nu arbetsgrupp och mappar på den 
nya bokningen. Detta gäller ”Boka till mig” som behåller arbetsgruppen på ordern och 
”Boka till annan” som anger arbetsgrupp enligt vald grupp.  
Vid val att boka om egen bokning till annan, märks bokningen som Ny.   

MOBIL ARBETSORDER – BOKA OM/KOPIERA ORDER – SP08 
Ny egenskap ”Byte av ansvarig vid ombokning/kopiering” finns i Inställningar 3. 
Arbetsorderlista. Tidigare egenskap ”Möjligt byta ansvarig på order” har ändrats och ingår 
nu i valen för denna nya egenskap. Listbox med följande val finns: 

Byt inte - kryssruta visas inte 
Valbart - omarkerad kryssruta som standard 
Valbart - markerad kryssruta som standard 
Byt ansvarig, men inte vid kopiering 
Byt ansvarig, även vid kopiering 

Byte av ansvarig på en order kan ske vid ombokning/kopiering av en bokning där signaturen 
samtidigt är ansvarig på ordern. 

MOBIL ARBETSORDER - MATERIALRAPPORTERING – SP05 
Vid rapportering mot orderrad med budgeterat antal finns det nu en kryssruta för 
Visa”Makulera rest” under inställningar i mobilen.  
Serienummerartiklar hanteras nu. Serienummer väljs från rullgardinsmeny eller genom att 
ange serienummer. 
Kontroll av spärrade artiklar är nu införd. 
Decimalkomma kan nu användas i antalsfältet. 

MOBIL ARBETSORDER – MATERIALRAPPORTERING – SP06 
Det är nu möjligt att rapportera artiklar där pris anges. Nya egenskaper: 

Tillåt tilläggsartiklar med pris. 
Föreslagen artikelkod för tilläggsartikel.  

Tilläggsartikeln kan till exempel vara en streckkod som ger ”sortimentsvisning” för att ge 
”menyval” för vanliga artiklar. 
Tilläggsartikeln ska ha blankt grundpris. Varje rapportering av tilläggsartiklar skapar ny 
orderrad. 
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Rättning gjord så att nya rader på anbudsprojekt blir ”ej debiterbara”.  

MOBIL ARBETSORDER - NY ORDER – SP08 
Leveransadress från serienumret hämtas nu enligt egenskap i rutin 791 Egenskaper 
Serviceorder, fliken Allmänt.  
Nu är det möjligt att skapa en ny serviceorder och hämta kund genom att söka fram aktuellt 
serienummer. 
Serienumren sorteras nu i första hand på benämning och i andra hand på serienummer. 

MOBIL ARBETSORDER - NY ORDER – SP09 
Vid nyregistrering av order är det nu möjligt att först söka fram ett serienummer och därefter 
välja kund. 

MOBIL ARBETSORDER - ORDERLISTAN – SP05 
Det är nu möjligt att ange mer än en projektstatus för ”Visa order med status”. I orderlistan 
får varje projektstatus en egen rubrik. 

MOBIL ARBETSORDER – ORDERLISTAN – SP06 
Det är nu möjligt att ange att få överlämna eller kopiera uppdrag till någon annan. 
Nya egenskaper:  

Tillåtet flytta/kopiera egen bokning till annan. 
Tillåtet flytta/kopiera alla bokningar. 

I samband med att bokning flyttas/kopieras kan även ansvarig bytas i följande fall: 
Egenskap ”Möjligt byta ansvarig” ska vara markerad. 
Uppdraget som flyttas/kopieras avser ansvarig på ordern  
eller är ”Sign för obokad” 
eller att Ansvarig på ordern är blank. 

MOBIL ARBETSORDER – ORDERLISTAN – SP08 
”Sök” i favoritvyn är nu flyttad högst upp, för att alltid ligga på samma plats. 
Ny egenskap i Inställningar 3 Favoritvy, som gör det möjligt att ställa in vilka datanummer 
som används för att söka fram order. Om inget anges, används ordernummer och 
projektnamn som standard. 
Utökat antalet order kan lagras i favoritlistan, då egenskapen Favoritvy i Inställningar 
används. 
Bokningar som lagts i rutin 617 Resursbokning utan att vara kopplade till order visas nu 
endast om kryssrutan Kalenderposter har markerats. 

MOBIL ARBETSORDER – ORDERRAPPORTERING – SP08 
Möjlighet att via Inställningar, 4.. F7-texter på huvuddialogen, styra vilka F7-texter som ska 
visas på arbetsordern. 
Ny inställning 4.Huvuddialog, Kartsök med orderns lev.adress, som styr om kartfunktionen 
ska välja adress utifrån standardinställningar i Phone Edition eller använda orderns 
leveransadress. 
Nu finns en begränsning på max 70 tecken för textrader. 
I huvudmenyn kan orderns rader visas i lista nederst om Inställning, 4 Huvuddialog, ”Visa 
orderrader” har markerats. Under 8. Materialrapportering och 7.1. Tid kan de rader som 
rapporteras på i realtid visas i lista.  
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Om inledande/avslutande texter angavs, sparades inte projektstatus.  

MOBIL ARBETSORDER - ORDERSTATUS – SP05 
Om en order har projektstatus som har avslutskod ”Avslut, rapportering spärrad” så kan 
projektstatus inte ändras. Undantaget är om inloggad användare har behörighet att sätta 
denna status, då får användaren även ändra den.   

MOBIL ARBETSORDER – ORDERSTATUS – SP09 
Vid ändring av projektstatus på en order angav programmet inte avslutsdatum. 

MOBIL ARBETSORDER – TIDRAPPORTERING – SP08 
Om tidkod anges utan att välja projektrad, används nu egenskapen ”Föreslå ny orderrad 
”från rutin 791 Egenskaper Tidrapportering. Alternativet ”Föreslå ny orderrad” ger alltid ny 
rad och ”Föreslå inte ny rad” ger endast ny rad om raden inte redan finns. 

MOBIL ARBETSORDER – UPPDRAG – SP06 
Skapar nu katalogen ”pictures” under datakatalogen om den inte finns.  

obs! 
Inställningar för Phone Edition ska använda UNC-sökvägar för att säkert få filnamn som 
kan användas i alla miljöer. 

SERIENUMMERCENTRAL – SP08 
Nu finns det en Serienummercentral för arbetsorder. Knappen Serienr blir tillgänglig när en 
order är en serviceorder kopplad till ett serienummer. Information om serviceorder, 
serviceåtgärder, underhållsavtal kan visas. Karta och fältväljare kan användas. 

TIDRAPPORTERING – SP05 
Ny tidrapport: Visar nu inte rapporteringar som avser frånvaro i rullgardinsmenyn ”Aktuella 
rapporteringar”. 

Prisinläsning 

F1-HJÄLP – SP05  
F1-hjälp är nu helt omarbetad för modulen.  

IMPORTFUNKTION – SP07 
I servicepack 5 kom möjligheten att exportera rabattbrev, prisbok och avtalspriser med 
tillhörande layout och inläsningsfil. Nu blir det även möjligt att importera ovanstående. Det 
är nu möjligt att skicka kompletta inläsningar mellan olika bolag, samt till Unikums support 
för enklare ärendehantering.  
Detta finns tillgängligt under Arkiv-menyn i respektive dialog. 
Gäller följande rutiner: 

734 Rabattbrevsinläsning Importerar Rabattbrev, layout, inläsningsfil. 
735 Prisinläsning  Importerar Prisbok, layout, inläsningsfil. 
736 Inläsning avtalspriser Importerar Typ, layout, inläsningsfil.  

734 RABATTBREV INLÄSNING – SP05 
Exportera är en ny funktion under menyn Arkiv. Här packas och skickas följande till 
Unikum: Kod, inläsningsfil, fillayout, samt egenskaper. 
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735 PRISINLÄSNING – SP03 
Fliken Arbetsregister, ny knapp ”Ta brt alla” för att ta bort alla arbetsregister. 

735 PRISINLÄSNING – SP05 
Exportera är en ny funktion under menyn Arkiv. Här packas och skickas följande till 
Unikum: Prisbok, inläsningsfil, fillayout, samt egenskaper. 

735 PRISINLÄSNING – SP06 
Nytt fält har tillkommit i Prisoptimering, för att avrunda grundpris. 
Inläsning av eget fält är nu utökat till 550 tecken. 
Prisoptimering sker nu via dialog, på samma sätt som vid priskalkylering. 

736 AVTALSPRISER INLÄSNING – SP05 
Exportera är en ny funktion under menyn Arkiv. Här packas och skickas följande till 
Unikum: Typ, inläsningsfil, fillayout, samt egenskaper. 

737 SIDOREGISTERSTUDIO – SP04 
Möjlighet till flerval tillagd i listkontrollen. 

738 ARTIKELREGISTER-STÄDNING – SP04 
Möjlighet till flerval tillagd i listkontrollen. 

870 SYSTEMUPPLÄGGNING – SP03 
Sidoregistren lu -110 (Artiklar) och lu -157 (Leverantörspriser) kan nu loggas. 

Produktkonfigurator 

750 PRODUKTKONFIGURATOR – SP07  
Egenskapen multiplicera med antal på variabeln fungerade inte i alla lägen. 

750 PRODUKTKONFIGURATOR – SP07 
Egenskapen Multiplicera med antal vid tilldelning av variabel, fungerade inte i alla lägen. 

750 PRODUKTKONFIGURATOR – SP08 
När konfigureringen av orderrader startas från en orderrutin, hämtas artiklarnas 
utlandsbenämningar enligt kundens språkkod. 

750 PRODUKTKONFIGURATOR – SP09 
Vid angivande av antal på ett alternativ, markeras alternativet nu som valt med automatik. 
Efter angivande av antal på ett alternativ och man hoppade tillbaka till det valet visades 
totalpriset för alternativet som styckpris. Ändrades antalet, blev priset fel. 

Projekt 

110 PROJEKT – SP03 
Blankettvariant på projekt / order tömdes felaktigt då ordermall eller offert hämtades. 
Under menyknapp CRM/Säljstöd finns nu en ny knapp för Avisering för att lägga till 
automatisk e-post / sms / aktivitetsavisering då projektstatus ändras. 
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110 PROJEKT – SP04 
Finns det väldigt många dagskurser på en valuta i rutin 825 Valutor och denna valuta anges i 
rutin 110 Projekt tog det tidigare väldigt lång tid att starta rutinen. Nu laddas endast de 30 
senaste dagskurserna in vilket gör att rutinen startas fortare. 
Hämta mall/offert. Kan numera även behålla konto vid mall/offert.  Om kryssrutan "Behåll 
konto och kontodimensioner" är markerad så sker ingen ändring av konto och dimensioner. 
Är kryssrutan däremot omarkerad hämtas försäljningskonto och dimensioner enligt standard. 
Kreditkontrollsdialogen har fått ny tydligare design. 
Offerter som omvandlades till order blev inte korrekt avslutade. 

110 PROJEKT – SP05 
Snabbsök för att söka fram ny kund har införts i Byt kund-dialogen. 
Funktionen Kalkylera order har förändrats. Nu visas endast rader som ej är rapporterade när 
du väljer att kalkylera order. 

110 PROJEKT – SP06 
Kundtexter på interna blanketter skrevs inte ut. 
Vid registrering av offert då annan offert hämtades som mall, hämtades dagskursen med 
blankt datum om egenskapen ”Hämta aktuell valutakurs” var markerad. 
Vid byte av projekttyp vid registrering av offert hämtades inte kontodimensionerna in 
korrekt. 
Nu går det inte att registrera debiterbara rader på projekt med ej debiterbar projekttyp. 
På inköpsanmodan kunde kundprospekt anges som leverantör. 
Vid val av Ny mall, initieras mallen med värden från projekttypen. 
Vid Ändra projekttyp, hämtas inte projektnamn om fältet är tomt. 
Det går numera inte att makulera projekt där det finns rapportering på tidartikel.  
Vid Byt kund, uppdaterades inte orderns budget belopp korrekt om det inte fanns priser på 
en artikel. 
Vid registrering av textrad och byte till fliken Orderhuvud visades ett felaktigt meddelande 
om att ”Antal måste anges”. 
Vid omvandla offert till order med samma nummer, ges varning om att det finns spärrade 
artiklar eller ersättningsartiklar med automatisk ersättning och omvandling kommer inte att 
ske. För att omvandla en sådan offert måste order med nytt nummer väljas. Spärrade artiklar 
kommer inte att komma med på den nya ordern och artiklar som har automatisk ersättning 
kommer att ersättas. Detsamma gäller för mall. 
När en order skapats från en ordermall, bestående av en lagerförd artikel och resten icke-
lagerförda artiklar och egenskapen ”Dimensioner ska hämtas från mallen” inte markerats, 
hämtades inte dimensionerna korrekt från artikeln. 
På offertblanketten finns nu tillgång till Hus/Rotavdrag i delformatet Totalsummor. 
Sidoinformation Beräkna på fliken Rader är numera inte tillgängligt för kategori 4 artiklar. 
Aviseringar fick felaktig rubrik då de skickades via e-post. 
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110 PROJEKT – SP07 
Underdialog Byt kund har nu säkrare hantering med avseende på nyregistrering via dialogen. 
Fliken Inköpsanmodan är inte längre tillgänglig vid registrering av mall eller offert. 
Sökfältet Kundkod visar nu inte längre avregistrerade kunder. 
Vid rabatt över 100% på orderraden tömdes inte rabattfältet vilket kunde ge felaktigheter vid 
faktureringen. 
Förhandsgranskning av blanketter kunde under vissa omständigheter påverka en pågående 
orderradsregistrering. 
Vid omvandling av offert till projekt med nytt ordernr ändras numera radnummer endast om 
det finns en offertrad med ersättningsartikel. 

110 PROJEKT – SP08 
Vid hämta mall numreras orderraderna bara om, i de fall någon rad i mallen har 
ersättningsartikel. 
Vid hämta mall/offert fick inte fria artiklar och F7-texter nya radnummer, trots att 
orderraderna i övrigt numrerades om.  
Fältet för offertnummer blev inte tillgängligt om mer än en offert registrerades. 
Vid registrering av offert kommer nu även kundprospekt upp i snabbsök. 
Nu ges en varning om vald projektgrupp är avslutad. 
Då lager ändras på en rad med tillhörande inköpsanmodan uppdateras även inköpsanmodan 
och meddelande om detta visas. Om anmodan redan är överförd kan ingen ändring ske.  
Laddning av listboxen för Säljare och Ansvarig kunde ta lång tid. 
”Byt kund” bytte under vissa förutsättningar inte betalnings- och leveransvillkor på ordern.  

110 PROJEKT – SP09 
Vid makulering av projekt, blev belopp på journalen felaktigt 0. 
Vid utskrift av ackumulerade rader placerades inte ackumuleringsradtexten efter de 
ackumulerade raderna. Detta är nu åtgärdat. 

120 RAPPORTERING – SP04 
Kreditkontrollsdialogen har fått ny tydligare design. 

8130 ORDER – SP04 
Projektgruppscentralen är nu tillgänglig från denna studio. 

Redovisning 

921 PRELIMINÄRVERIFIKAT – SP06 
Det är nu möjligt att registrera preliminärverifikat med flera dimensioner än enbart objekt 
och avdelning. 

931 SKATTEDEKLARATION – SP03 
Knappen momskontroll. Nu hämtar momskontrollen momssatserna från rutin 831 Moms och 
presenterar dem i fallande storleksordning. Maximalt fyra olika momssatser kan visas.  
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981 INGÅENDE BALANSER – SP06 
Ny egenskap Automatisk ackumulering som medför att ingående balans för objekt och 
avdelning summeras till huvudkontot. 

991 RESKONTRAAVSTÄMNING – SP06 
Under fliken Automatisk avstämning, finns nu en avvikelsegräns som gör det möjligt att 
utesluta poster som har en mindre differens än avvikelsegränsen.  

8151 VERIFIKATRADSSTUDIO – SP06 
Det är nu möjligt att ange flera budgetar vid en sökning som sträcker sig över flera 
bokföringsår. 

8152 SALDOSTUDIO – SP03 
Nya specialfält för att kunna jämföra värden i år mot förra året och året innan har tillkommit:  

#20032 Årstotal (inkl akt period) 
#20033 Årstotal (inkl akt år-1) 
#20034 Årstotal (inkl akt år-2) 
#20041 Aktuell period (år-1) 
#20042 Aktuell period (år-2) 
#20043 Aktuell period (-1 år-1) 
#20044 Aktuell period (-1 år-2) 

Se vidare i F1-hjälpen för mer information. 

8154 SPECIALSALDO – SP07 
Det är nu möjligt att ange ett eller flera preliminärverifikat vid sökning. Beloppen från 
preliminärverifikaten kommer att ingå i beloppet som visas i kolumnen Utfall ack.  

8154 SPECIALSALDO – SP08 
Sökkriterierna i studion används nu också vid urvalet av preliminärverifikatrader.  

Redovisning PLUS 

910 REGISTRERA VERIFIKAT – SP03 
Egenskapen ”Autostart av projektredovisning i 910" i 980 Bokföringsår gör det möjligt att 
välja om orderpåföringsdialogen ska visas med automatik när objektsfältet passeras. 

Reklamation 

440 REKLAMATION – SP05 
Sökning på ordernr går nu via rutin 8131 Order/radstudio. 
Sökning på inköpsnr går nu via rutin 8141 Inköp/radstudio. 
Kreditering med kassation av serienummerartikel kunde ge systemfel 
På blanketterna är registerna för order/orderrader samt inköp/inköpsrader tillgängliga. 
Skapande av ersättningsinköp hanterade inte nummerserier för inköp. 
Avisering mot Status fungerade inte för reklamationsstatus på 2 tecken. 
Lageromföring kunde utföras utan att ”Från lager” var angivet. 
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440 REKLAMATION – SP06 
Kreditering av leverantörsreklamation kunde blanka ut lagerpriset på artikeln. 
Omkostnadsfältet på reklamationshuvudet kunde summeras fel. Rutiner 882 Diagnos och 
889 Kontrollera reklamation, har kompletterats med kontroller för detta. 

440 REKLAMATION – SP07 
Det gick inte att skicka leverantörsblanketterna via e-post till leverantörens kontakt. Det är 
nu möjligt att göra separata inställningar på skrivaren för reklamationsblanketterna avseende 
leverantör. 
Det är nu möjligt att via åtgärder skapa ersättningsleverans till kund utan att ordernr för 
reklamationen är angivet. 
Ny funktionalitet för sökning av ordernummer på kundreklamation. Ange artikelkod för 
reklamationsraden och komplettera med ordernummer via knappen F3 i fältet Reklamerat 
antal. Dialog visar kundens senaste order. Även befintliga reklamationsrader kan 
kompletteras i efterhand. 

761 REKLAMATIONSKODER – SP05 
Utlandsbeteckning sparades inte på reklamationskoder med mer än 4 tecken. 

764 BESLUTSKODER KUNDREKLAMATION – SP05 
Utlandsbeteckningar kan nu anges för beslutskoder. 

780 BLANKETTSET – SP05 
Egenskapen ”Skrivs för alla blankettvarianter” kunde inte ändras för blanketterna. 

790 NUMMERSERIER – SP05 
Nummerserier för reklamation kan registreras. Vilken som ska användas anges i rutin 791 
Egenskaper Reklamation. 

791 EGENSKAPER REKLAMATION – SP05 
Nummerserier för kunds respektive leverantörs reklamation kan anges. 

Serienummer/Serviceorder 

UTLEVERANS – SP08 
Lagt till kortkommande ALT+R för att nyregistrera serienummer och ALT+Ä för att stänga 
dialogen.  

ÖVRIGT – SP07 
Fältet Anmärkning (#1687) är nu förlängt till 70 tecken. 

411 UTLEVERANS – SP04 
Serienummer på nyregistrerade artikelrader blev inte reserverade. 

780 BLANKETTSET – SP09 
Nu finns möjlighet att ange blankettvariant på serviceorderblanketter. 
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791 EGENSKAPER PYRAMID – SP03 
Ny egenskap ”Uppdatera orderrad med antal reserverade serienummer” finns i rutin 791 
Egenskaper, Serienr. Denna egenskap tas sedan hänsyn till i reservationsdialogen för 
serienummer vid orderläggning. I reservationsdialogen finns även möjlighet att ändra 
inställning för den aktuella ordern. 

840 RAPPORTGENERATOR – SP03 
Nu kan beräkningar göras i blankettfoten på rapport Kostnadsförslag (GBKF). 

840 RAPPORTGENERATOR – SP04 
Delformat Serienummer är tillagt på rapportformat Plocklistor (ORPL).  

7510 SERVICEORDER – SP03 
Uppdelad betalning hanterade momsen felaktigt. 

7510 SERVICEORDER – SP04 
Hämta mall/offert. Kan numera även behålla konto vid mall/offert.  Om kryssrutan "Behåll 
konto och kontodimensioner" är markerad, sker ingen ändring av konto och dimensioner. Är 
kryssrutan däremot omarkerad hämtas försäljningskonto och dimensioner enligt standard. 
Kreditkontrollsdialogen har fått ny tydligare design. 
Offerter som omvandlades till order blev inte korrekt avslutade. 

7510 SERVICEORDER – SP05 
Snabbsök för att söka fram ny kund har införts i Byt kund-dialogen. 
Nu tillåts acontofakturering av serviceorder. 
Nu förändrat så att servicegaranti inte anges på serviceorder, då egenskapen Garantidagar 
Serviceorder är 0 eller blank. 
Funktionen Kalkylera order har förändrats. Beloppen uppdateras nu korrekt efter kalkylering 
med rabatt. 

7510 SERVICEORDER – SP06 
Uppdelad betalning fick fel momsbelopp. 
Om egenskapen ”Moms på kund”, i dialogen Uppdelad betalning, var markerad blev 
momsen fel vid uppdelad betalning. 
Sidoinformation Beräkna på fliken Rader är numera inte tillgängligt för kategori 4 artiklar. 
Om artikel är under inventering och ut/inleveranser är spärrade ska inte antal kunna ändras 
på befintliga rader vid rapportering. 
Då utskrift av klarrapport gjordes från mätarställningsdialogen, var kontaktregistret inte 
positionerat. Detta gjorde att kontaktuppgifter inte visades korrekt. 
Om modul Tidstämpling finns installerad men modulen Projekt inte finns installerad kunde 
systemfel 202/191/3 uppstå då en orderrad med tidartikel hämtades för ändring i rutin 7510 
Serviceorder. 
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7510 SERVICEORDER – SP07 
Underdialog Byt kund har nu säkrare hantering med avseende på nyregistrering via dialogen. 
Vid rabatt över 100% på orderraden tömdes inte rabattfältet vilket kunde ge felaktigheter vid 
faktureringen. 
Förhandsgranskning av blanketter kunde under vissa omständigheter påverka en pågående  
orderradsregistrering. 
På fliken Rader har fältet Restnoterat (#3545) lagts till för visning. 
Under vissa omständigheter och i samband med markering av kundkodsfältet kunde 
kunduppgifter hämtas på nytt för en befintlig serviceorder.  
Nu finns det koppling till TA-system från denna dialog. 

7510 SERVICEORDER – SP08 
Vid registrering av offert kommer nu även kundprospekt upp i snabbsök. 
Rättat så att det går att registrera offert på ett kundprospekt. 
Nu ges en varning om vald projektgrupp är avslutad. 
Då lager ändras på en rad med tillhörande inköpsanmodan uppdateras även inköpsanmodan 
och meddelande om detta visas. Om anmodan redan är överförd kan ingen ändring ske. 

7510 SERVICEORDER – SP09 
Egenskapen för att visa transaktioner på faktura finns nu direkt i orderhuvudet samt på 
raderna. Fungerar nu på samma sätt som i övriga orderrutiner. 
Registrering av setartikel tar nu hänsyn till egenskaperna gällande inköpsanmodan. 

7570 SERIENUMMER – SP09 
Nytt fält #1652 Inköpstransaktionsnummer. 
Vid inleverans av en serienummerartikel i rutin 431 Inleverans sparas transaktionsnumret i 
detta fält. När inköpet därefter avstäms i rutin 314 Inköpspåför faktura och 315 Avstäm 
faktura uppdateras inköpspriset på serienumret.  

7575  UNDERHÅLLSSERVICE – SP08 
Egenskapen, Lev.adress från serienr, i 791 Egenskaper serviceorder gäller nu även då 
serviceorder skapas från rutin 7575 Underhållsservice.  

7575 UNDERHÅLLSAVTAL – SP09 
Nu går det att lagra vilken arbetsgrupp som är ansvarig för ett underhållsavtal. 
Arbetsgruppen sparas på serviceordern i samband med att order skapas i denna rutin. 
Ny möjlighet att söka fram underhållsavtal baserat på vem som är registrerad som ansvarig 
för avtalet. 
När en serviceorder skapas lagras servicens beräknade startdatum på serviceorderhuvudets 
fält för Beräknad start. 
Serviceorderns fält ”Beräknad klar” beräknas nu utifrån orderns Beräknade start + antal 
leveransdagar enligt egenskap. 
Fältet ”Senaste service” på underhållsavtalet har bytt namn till ”Senaste serviceorderdatum” 
och innehåller precis som tidigare det datum då serviceorder senast skapades i rutin 7575 
Underhållsavtal. 
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Nytt fält ”Senaste utförda service”. I detta fält lagras det datum då den senaste serviceordern 
utlämnats eller klarrapporterats. Om en serviceorder både klarrapporteras och utlämnas, 
lagras serviceorderns klarrapportdatum på underhållsavtalet.  
Fältet ”Senaste utförda service" går att använda för att söka fram underhållsavtal. 
Vid klick på knappen ”Räkna fram servicedatum” räknas nu endast fältet "nästa 
servicedatum" fram. Fältet "senaste servicedatum" förblir oförändrat. 

8010 KUNDCENTRAL – SP04 
Ny knapp i Serviceanmälan för att visa kopplade resursbokningar. Observera att en 
serviceorder måste ha skapats först, innan resursbokning är möjlig. 

8010 KUNDCENTRAL – SP06 
Nu finns möjlighet att skapa ny serviceoffert från kundcentralen. 

8011 ARTIKELCENTRAL – SP06 
Serviceofferter visades felaktigt på orderfliken. Nu visas de på offertfliken.  

8013 ORDER/PROJEKTCENTRAL – SP06 
Det gick inte att ändra status på en serviceoffert.  

8013 ORDER/PROJEKTCENTRAL – SP08 
Om en Serviceorder (GBSO) skrivs från centralen, visas nu uppgifter från register Kontakter 
(lu 47).  
Om fakturan är skapad från en serviceorder går den numera att förhandsgranska i rutin 8013 
Order/Projektcentral.  

8019 KUND-PROSPEKTCENTRAL – SP08 
Ändrat så att även Serviceofferter syns i denna central, på fliken Offerter.  
Nu går det att skapa Serviceoffert från Kundprospektcentralen med knappen Ny offert, 
Offert/Serviceorder.  

8020 UTSKRIFTCENTRAL – SP08 
Servicelistor - Serviceorderlista (GOLI) och Serviceorderöversikt (GOVL). På dessa listor 
kom valutaorder med fast de var slutfakturerade. Tar nu hänsyn till om det är valutaorder vid 
alla urval. 
Lageromföringslista (ORLA). Vid sökning på värdet i ”Till” vänsterjusterade värdet i ”Från” 
vilket kunde ge felaktigt intervall. 

8070 SERIENUMMERCENTRAL – SP03 
Ny flik för att visa serviceofferter. 

8070 SERIENUMMERCENTRAL – SP06 
Serviceofferter skapade via serienummercentralen, fylls nu i med kund och valt 
serienummer. 

8070 SERIENUMMERCENTRAL – SP08 
Flik Serviceanmälan, Ny serviceanmälan. Om personal i rutin 721 Personal är markerad som 
inaktiv visas dessa inte i fältet Ansvarig.  
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8091 SERVICEORDER/RADSTUDIO – SP06 
Nu visas även serviceofferter i denna studio. 

8162 AKTIVITETSSTUDION – SP05 
Nu möjligt att öppna serviceanmälan från denna studio, genom att klicka på Öppna aktivitet. 

8188 SERIENUMMER/SERVICEORDER – SP07 
Det går nu att lägga ut info från register Orderhuvud (lu 30) i listkontrollen Serviceorder. 

8190 SERIENUMMER- SP07 
Det går nu att lägga ut info från register Kundartiklar (lu 18) i listkontrollen. 

8191 SERVICEORDER/RADER – SP08 
Kryssrutan "Visa även textrader" sparades inte, när fliken sparades. 

Tidrapportering 

3510 TIDSTÄMPLING – SP03 
Vid frånvarorapportering finns möjlighet att beräkna utstämplingstiden för att komma upp i 
normaltid för dagen. 

3510 TIDSTÄMPLING – SP04 
Schemaegenskap ”Övertid enbart vid full dag” kan även korrigera stämplingar på schema 
som löper över dygnsskifte. 

3510 TIDSTÄMPLING – SP07 
Vid avsluta glömd utstämpling så kommer avbryt även avbryta aktuell instämpling. Detta 
medför att signaturen inte kan utföra någon mer stämpling förrän den glömda stämplingen är 
avslutad. 

3515 TIDRAPPORTERING – SP04 
Möjlighet att lösenordsskydda tidrapportering för signatur.  
Markera ”Ange lösen för signatur” i rutin 791 Egenskaper Tidrapportering, fliken 
Stämpling/listor. Rapportering på andras signaturer kräver då att signaturens 
inloggningslösen till Pyramid anges. Egenskapen gäller för både rutin 3510 Tidstämpling 
och 3515 Tidrapportering. 

3515 TIDRAPPORTERING – SP05 
Även vid lösenordskontroll har användare med attestbehörighet i någon av rutinerna 3511 
Efterkontroll, 3516 Projektattest, 3517 Avdelningsattest, 3518 Löneattest möjlighet att 
korrigera andra signaturers tidrapporter. 

3515 TIDRAPPORTERING – SP06 
Ny knapp ”Överförda” på kostnadsfliken som visar överförda kostnadstransaktioner under 
innevarande vecka, datumintervall.   

3516 PROJEKTATTEST – SP07 
Vid justering av tidrapportering, kommer i första hand en befintlig orderrad att föreslås vid 
byte av ordernummer eller tidkod. Tidigare föreslogs alltid att en ny orderrad skulle skapas. 
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3572 TIDRAPPORTMALLAR – SP05 
Nu finns möjlighet att skapa mallrader för samma ordernummer och tidkod flera gånger, så 
länge de refererar till olika radnummer på ordern. 

Uthyrning 

841 SKRIVARE – SP08 
Nu ändrat standardmeddelande och mottagare som föreslås, då hyresblanketter skickas med 
e-post.  

8013 ORDER/PROJEKTCENTRAL – SP08 
Hyresordertext och orderradstext visas nu även för hyresorder. 

8510 HYRESORDER – SP04 
Kreditkontrollsdialogen har fått ny tydligare design. 

8510 HYRESORDER – SP05 
Kontrollen av fältet ”Ert ordernummer” fungerade inte som önskat och detta är nu åtgärdat.  
Lagerplatsdialogen öppnades mer än en gång, när en lagerplatsartikel skulle utlevereras i 
samband med debitering. 
Kreditering av orderrad i debiteringsdialogen fungerade inte korrekt. 
Debiteringen uppdaterade inte #3666 Debiterbart inkl. moms. 
Under vissa förutsättningar uppdaterades inte Debiterbart inkl. moms vid debitering. 

8510 HYRESORDER – SP06 
Under vissa förutsättningar uppdaterades inte Debiterbart inkl. moms, vid debitering. 
Om artikeln är under inventering och ut/inleveranser är spärrade ska inte antal kunna ändras 
på befintliga rader vid debitering. 
Vid registrering av Hyresartiklar med F7-text av typen ”Textrader order” kopierades inte 
texten över till hyresordern. 

8510 HYRESORDER – SP07 
Underdialog Byt kund har nu säkrare hantering med avseende på nyregistrering via dialogen. 
Vid rabatt över 100% på orderraden tömdes inte rabattfältet vilket kunde ge felaktigheter vid 
faktureringen. 
Förhandsgranskning av blanketter kunde under vissa omständigheter påverka en pågående 
orderradsregistrering. 
Nu uppdateras hyresordern med ”städas” i samband med kontantbetalning vid engångshyror.    
Projekttypen anges numera enbart från egenskaperna i rutin 791. Tidigare kunde den 
felaktigt hämtas från kunden. 
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8510 HYRESORDER – SP08 
Projekttypen hämtas från rutin 791 Egenskaper/Uthyrning. Om egenskapen är blank hämtas 
den istället från kunden.   
Ändring av antal på en redan utlevererad orderrad tog inte hänsyn till egenskapen Utleverera 
artikelrad.  
Knappen för F7-text visade inte om ordern hade kopplad text. Detta är nu åtgärdat.  

8510 HYRESORDER – SP09 
Nu hanteras hyresartikelbenämningar med $-tecken på samma sätt som övriga 
artikelbenämningar. 

8512 ÅTERLÄMNING – SP08 
Lagt in spärr på antalsfältet om raden redan är återlämnad. Om en rad av misstag återlämnats 
och antalet önskas ändras, hämta då fram den återlämnade raden, radera återlämningsdatum 
och återlämna därefter på nytt.  

8213 INDIVID/BOKNINGAR – SP08 
Nu går det att visa information från serienummerregistret i den högra listkontrollen.  

8520 DEBITERINGSUNDERLAG – SP05 
Om ett ordernr debiterades två gånger utan att det fakturerades mellan så uppdaterades inte 
orderhuvudet korrekt vid det andra tillfället. 
#3222 Rapp debiterbart moms blev fel vid debitering i rutin 8520 Debiteringsunderlag 
Debiteringen uppdaterade inte #3666 Debiterbart inkl. moms. 

Valutaorder 

UTLEVERANS/RAPPORTERINGS-RUTINER – SP08 
Vid rapportering mot valutaprojekt används valutakursen från rapporteringsdatumen för 
värdering i systemvaluta. 

Variantartiklar 

ALLMÄNT – SP06 
Vid orderläggning, i dialogen för att ange variantartikel i matrisform, visades tidigare priser 
efter dagens datum vilket kunde leda till att det visades ett pris i dialogen och ett annat pris 
hämtades till orderraden. Nu visas alla priser utifrån datum från orderhuvudet. 

430 INKÖP – SP05 
Lagerplatsdialogen visades inte då en variantartikel med lagerplatshantering angavs. 

467 LAGEROMFÖRING – SP03 
Variantmatrisen är nu tillgänglig i rutin 467 Lageromföring. 

472 VARIANTARTIKLAR – SP04 
Omkostnader/artikel räknades fel. 
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472 VARIANTARTIKLAR – SP05 
När leverantör anges på fliken Variantdata hämtas aktuell valuta. Detta gäller vid 
nyregistreringsläge. 

472 VARIANTARTIKLAR – SP08 
Vid avmarkering av en variantartikel, med historik, i variantmatrisen spärras inte längre 
artikeln.  

472 VARIANTARTIKLAR – SP09 
Fliken Variantdata, knappen Leverantörspriser. Vid ändring av leverantörens artikelkod 
(#5711) i leverantörsprisregistret uppdateras nu även leverantörens artikelkod (#1042) i 
artikelregistret.   

791 EGENSKAPER PYRAMID – SP04 
Variantartiklar: 
”Förslag på leveransvecka vid orderläggning” är en ny egenskap för variantartiklar. Är 
egenskapen markerad ges förslag på leveransvecka vid orderläggning även för 
variantartiklar. Detta gäller förutsatt att egenskapen ”förslag lev.vecka” är markerad på 
projekttypen i rutin 781 Projekttyper. 

840 RAPPORTGENERATOR – SP03 
Nya rapportformat: 

Lageromf. plocklista variant (LALOV) 
Lageromf. beställning variant (LALOBV) 
Lageromf. följesedel variant (LALOFV) 

840 RAPPORTGENERATOR – SP04 
Vid utskrift av dimensioner som inleddes med olika antal "-" (minus) blev matrisutskriften 
fel. Felet visade sig genom att raderna blev felsorterade och behandlades därefter i fel 
ordning vid matrisutskrift. 

8020 UTSKRIFTSCENTRAL – SP04 
Rapportformat Orderlista VM (ORLIVM), fungerar nu att skriva ut i matrisutskrift. 

WTS/Web Service 

WEB SERVICE 
Stöd för multipla WTS-tjänster samt autentisering.  
Läs mer i Installationshandbok moduler för version 3.41A på www.unikum.se, under 
Kundsupport Artiklar A-Ö.  
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